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ÖNSÖZ
21. yüzyıl teknolojisinin toplumdaki yeri gün geçtikçe daha çok ağırlık
kazanmakta ve giderek vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin teknoloji destekli eğitime ve teknolojinin öğretilmesi süreçlerine daha fazla kaynak aktarmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Gelişen
teknolojik imkânlar ise Dünyada eğitim sistemlerinin ve öğretim programlarının şekillenmesine ve yenilenmesine neden olmaktadır. Bu değişime paralel
olarak eğitim öğretim sürecinin en temel parçası olan ölçme ve değerlendirme konusunda da yeni arayışlara yol açmıştır. Değişen öğretim programları
geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasının yanında alternatif (tamamlayıcı) ölçme değerlendirme yöntemlerinin de kullanılmasını ön
görmektedir. Alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin en temel farklılığı
öğretim sürecinin daha etkin bir şekilde izlenmesini ve amaçlanan öğrenim
çıktılarına yönelik ölçümlere imkân sağlamasıdır.
Gelişen eğitim teknolojisi ile değişen öğretim programlarına uyumun
sağlanması için ise ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve inans kaynakları
eğitim kurumlarının ve eğitim otoritelerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu proje kaynaklarından birisi de Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında
yürütülmüş olan Hayat Boyu Öğrenme Programı ve 2014-2020 yılları arasında yürütülecek olan Erasmus+ programlarıdır. Bu kılavuz kitabın oluşmasına
kaynak olan “Let’s Improve Our Assessing Competencies [LIOAC]” isimli proje
Hayat Boyu Öğrenme Programı/Comenius Bölgesel Ortaklıklar kapsamında
hazırlanmış Türkiye ve Romanya Ulusal Ajansları tarafından desteklenmiştir.
Proje Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış
ve Türkiye ve Romanya’dan yedi kurumun ortaklığında 1 Ağustos 2012- 31
Temmuz 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür. Proje konusu olan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının yanında iki ülke
arasında deneyimlerin paylaşılması, iyi örneklerin ve uygulamaların transfer
edilmesi ve eğitimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Projede Türkiye ve Romanya’dan gönüllü olarak görev alan öğretmen ve
akademisyenlerce hazırlanan ‘Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri;
Öğretmenler İçin Uygulama Kılavuzu’ adlı bu kitap meslek hayatını sürdüren
öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur. Kitapta geleneksel ve alternatif

ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında teorik bilgilerin yanında alternatif
ölçme değerlendirme yöntemlerinin sınıf içi kullanımına örnek teşkil edecek
çalışmalara ve örnek ders videolarına yer verilmiştir.
Proje faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ve bu kılavuz kitabın oluşmasında yoğun emek veren Türkiye ve Romanya’dan değerli akademisyen hocalarımıza ve formatör öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunar, kitabın
eğitim camiasına yarar sağlamasını temenni ederim.

Hüccet VURAL
Öğretmen/Proje Koordinatörü
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş
Eğitim bugün çoğu kişi tarafından önemli bir etkinlik olarak dikkate
alınmaktadır. Her vatandaş doğrudan veya dolaylı bir şekilde eğitime katılır.
Eğitim, önemli bir girişim olduğundan süreç ve sonucun değerlendirilmesi
de oldukça önemlidir. Ölçme; öğrenci, öğretmen, aile ve yöneticilerin eğitim
amaçlarına ulaşmaları için gereklidir (Mehrens & Lehmann, 1984).
Ölçme; öğrenme, öğretme ve çıktıları üzerinde odaklanan, öğretmenlere
yapılan öğretimle ilgili bilgi veren, öğrenci-öğretmen arasında karşılıklı bir süreçtir. Bu bilgi öğretmenlerin öğrenme ortamını düzenlemeleri için kullanılır
ve öğrenme alışkanlıklarını, öğrendiklerini geliştirmeye yardımcı olabilmek için
öğrencilerle paylaşılır. Değerlendirme not verme üzerinde odaklanır ve ders
içeriğinden ayrı, sınıf içi unsurları ifade eder. Bu unsurlar; işbirliği, tartışma,
derse katılım ve sözel yetenektir. Aşağıdaki tablo ölçme ve değerlendirme arasındaki faklılıkları özetlemektedir1.
Farklılığın Boyutları

Ölçme

Değerlendirme

Kapsam: Zamanlama,
öncelikli amaç

Geliştirici: Öğrenmeyi
geliştirme

Özetsel: Sonuç, kalite
seviyesini belirlemek

Eğilim: Ölçme odağı

Süreç odaklı: Öğrenme
nasıl ilerliyor?

Sonuç odaklı: Ne öğrenildi?

Bulgular: Kullanım odağı

Tanılayıcı: Geliştirilecek
alanları belirler

Yargılayıcı: Genel bir not
verilir.

Tablo 1. Ölçme ve değerlendirme arasındaki farklar.

1

Bu tablo http://duke.edu/arc/documents/The%20diference%20 between%20assessment%20and%20evaluation.pdf adresinden 31 Mayıs 2014 tarihinde alınmıştır.
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Eğitim ve öğretimle iç içe olan uzmanlar, öğrencileri ölçmek zorundadırlar. Bu muhtemelen işin çok fazla zaman almayan, en önemli parçasıdır. Bu
önemin daha yeni üstünde durulmaktadır (Freeman & Lewis, 1998). Bu kılavuz kitabı, geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında bilgi sağlar
ve son zamanlarda gelişen yöntemler, pratik örneklerle birlikte ölçme teknikleri ve öğretmenler için öğretim etkinliklerini tanıtır. Amaç öğretmenlerin ölçme
ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgilerini yenilemelerini sağlamak ve
“alternatif ölçme ve değerlendirme” adıyla anılan yeni geliştirilmiş ölçme ve
değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi vermektir. Bu kılavuz kitap, Türk ve
Romen ulusal ajanslar tarafından gerçekleştirilen “Hayat Boyu Öğrenme ve
Gençlik Programı/Bölgesel Ortaklıklar”, kapsamındaki projenin bir sonucudur.

"Let’s Improve Our Assessing Competencies" Projesi
Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen bu proje “ Bükreş 6. Bölge
Okullar İdaresi” ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. “Let’s Improve Our Assessing Competencies [LIOAC]” isimli proje,
öğrenme kalitesini doğrudan etkileyen, ölçme ve değerlendirme sürecini geliştirmeyi hedef alır. Amacı, öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme
yöntemlerini bilmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmaktır. Programın özel
amaçları şunlardır;
1. Eğitsel sürecinde geliştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile
eğitimin kalitesini arttırmak,
2. Daha iyi öğrenme çıktıları için, öğretmenlerde ölçmenin önemli olduğu
farkındalığını geliştirmek,
3. Alternatif ölçme yöntemlerinin kullanımında öğretmenlerin yetkinliğini
artırmak,
4. Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden alternatif ölçme
ve değerlendirme yöntemlerine güvenli geçişlere katkı sağlar,
5. Ölçme ve değerlendirmede, bazı eğitsel sorunlar üzerinde uluslar arası
işbirliğini geliştirmek.
Eğitim araştırmalarındaki son gelişmeler tüm ülkeleri program değişikliklerine zorlamıştır. Bu değişiklikleri başarılı şekilde uygulamak amacıyla bütün
öğretmenlerin ve uzmanların uygun eğitim almaları gereklidir. Eğitimde ölç-
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me ve değerlendirme, ileriye yönelik performans çıktıları hakkında geri dönüt
sağlaması açısından önemli bir basamaktır. Ölçme, bir performansın kalitesinin derecesini belirler ve ispatlanmış seviye hakkında karar verebilmeyi sağlar. Her iki süreç eğitimde tamamlayıcı ve gereklidir.
Son çalışmalar, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sürecinde kendilerini yetersiz hissettiklerini göstermiştir. Bu nedenle bu projede öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeyle ilgili yeni yaklaşımları, yani portfolyo
değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, proje/performans
değerlendirme gibi alternatif değerlendirme yaklaşımlarını şekillendirmeleri
planlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin okul uygulamalarından daha iyi sonuçlar
elde edebilmeleri ve öğrenme süreçlerine uyum sağlayabilmeleri için bu yeni
yöntemler hakkında kendilerine ve ailelerine bilgi verilmesi gereklidir.
İki nedenden ötürü, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri yeterince uygulanmamaktadır. Bunlardan birincisi, gerekli bilgilendirmenin yapılmaması; ikicisi ise geleneksel yöntemlere göre bu yöntemlerin daha zorlayıcı
olmasıdır. Bu nedenle bu proje; öğretmenlerin seminerler aracılığıyla eğitim
almaları, bu yöntemlerle ilgili örnek etkinlikler yürütülmesi ve bu tekniklerden
elde edilen deneyimlere dayanan kılavuz bir kitap hazırlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yapılan eğitimler Atatürk Üniversitesi ve Bükreş Üniversitesi’nin
ortak çalışmaları doğrultusunda akademisyenler aracılığıyla sağlanmıştır.
Sayıları oldukça fazla olan ve aynı bölgede çalışan bütün öğretmenlerin
eğitilmesi oldukça zordur. Bu nedenler bu proje süresince eğitimler önce her
okuldan 6 kişi olmak üzere 12 öğretmenden oluşan bir grupla yürütülmüştür (Biz bu öğretmenlere “çekirdek öğretmen” diyoruz). Bu eğitimler ilk yıl Türkiye’de ikinci yıl da Romanya’da 5 günlük bir sürede verilmiştir. 12 çekirdek
öğretmen, yeni edinilmiş bilgileri diğer meslektaşlarına aktarmakla sorumlu
tutuldu. Bünyesinde 15 öğretmen bulunduran grup, bölgesel eğiticiler olarak
görev yapmıştır. Daha sonra her okulda bir kişi bu projenin rehber öğretmeni
olarak seçilmiştir. Böylece 180 öğretmen bu şekilde etkilenmiştir (her şehirde
90 öğretmen). Projenin ikinci yılında eğitimler, “çekirdek öğretmenler” tarafından yürütülmüştür. Bu öğretmenler, akademisyenlerle işbirliği yapmak ve
alternatif ölçme yöntemleriyle ilgili videolar ve etkinlik örnekleri oluşturmakla
sorunlu tutulmuştur. Örnek ders etkinlikleri bu kılavuzun uygulamalar kısmında verilmiştir.
Aile ve öğrencilere yeni alternatif değerlendirme yaklaşımlarının hedef ve
içeriğinin farkında olmaları, aynı zamanda yeni ihtiyaçlara uygun öğrenme süreçlerine adapte olmalarını sağlayacak bir seminer düzenlenmiştir.
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Kitabın Hedef Kitlesi
Bu kitap, proje süresince “çekirdek öğretmenlerin” yaşadığı tecrübelerden
yola çıkarak akademisyenlerin rehberliğinde öğretmenler için hazırlanmıştır.
Hazırlanan kitap akademik bir çalışma olarak değil, örnek sınıf içi etkinlik videolarını, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanıtan, önemli kısa
bilgiler içeren bir kılavuz olarak düşünülmelidir.

Özet
Bu kitap 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm projenin girişi, içeriği ve önsözden oluşmaktadır. İkinci bölüm, bu projede tanıtılan alternatif ölçme ve
değerlendirme hakkında önemli bilgileri içerir. Son bölümde, örnek ders videoları bulunmaktadır.

Kaynaklar
Freeman, R. & Lewis, R. (1998). Planning and implementing assessment.
London: Kogan Page.
Mehrens, W.A. & Lehmann, I.J. (1984). Measurement and evaluation in
education and psychology (third edition). London: Holt, Rinehart and Winston.
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İKİNCİ BÖLÜM
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları Geliştirmenin
Kuramsal ve Yöntemsel Temelleri

Pedagojik Önem ve Anlamlar
Değerlendirmenin teorik ve pratiğinde terimler çoklu anlamlar taşırlar. Bu
nedenle, özet bir kavramsal inceleme gerekmektedir. Buna göre değerlendirmeyi;
■

Anlamları ölçmek,

■

Neyin öğrenildiğini, anlaşıldığını ve akılda kaldığını kontrol etmek,

■

Bir süreç boyunca neyin kazanımla elde edildiğini kontrol etmek,

■

Bazı tavsiyelere göre öğrencinin çalışmasının ve çabasının kanaat ile
değerlendirmek,

■

Bir öğrencinin yeterlilik seviyesini tahmin etmek,

■

Bir öğrencinin kendi ve başkalarının imkânları ile ilişkili olarak yerini
belirlemek,

■

Genel seviyeye göre öğrencinin yaptığı ürünü sıralamak,

■

Çeşitli kriterlere göre bir öğrencinin başarı derecesini bir sayı ya da
not ile göstermek,

■

Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceri konusunda bir karara varmak,

■

Bir öğrencinin performansının değerini belirlemek,

şekliyle tanımlamak mümkündür.

Pedagojik Araçların Tasarımı, Oluşturulması ve Kullanımı
Tasarım, oluşturma ve kullanım gibi eylemler birbirine bağlı ya da tamamlayıcı ölçme/değerlendirme yöntemlerinden bir veya daha fazlasına
karşılık gelmektedirler. Pedagojik açıdan önemli olan fonksiyonlar ve kısa tanımları şu şekildedir.
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Teşhis etmek: Değerlendirilen duruma, olaya nesnelere dair bilgileri teşhis etmek;
Açıklamak: Mevcut durumun ve sebeplerinin bilgisi ve açıklanması;
Tahmin ve rehberlik: Hem öğretim hem de öğrenim olmak üzere müfredat iyileştirmesi ya da yeniden tasarlama hakkında kararlara neden olan
eğitim aktivitelerinde kestirişte bulunmak ve rehberlik etmek;
Seçmek, sertifikalandırmak: Rekabetçi bir ortamda öğrencilerin sıralanması ve sınıflandırılmasını sağlamak;
Geribildirim (feed-back) sağlamak: Sonuçları analiz etmek ve her iki
aktörün de davranışlarını ayarlamak ya da kendi kendine ayarlatmak; sosyal
- ekonomik - okulun “ürünü” olarak kalite ve değere bağlı olarak eğitimin etkinliği ve verimliliği üzerine vurgu yapmak; eğitimsel – öğrencinin ilgisini ders
çalışmaya çekmek için onu bilgilendirmek, motive etmek ve ilgi ve merakını
uyandırmak ve nihayetinde öğrencilerin mümkün olan en iyi sonuçlara doğru
gelişmesini ve bunları elde etmeyi başarmasını sağlamak; sosyal–öğrencilerin elde ettikleri sonuçlar hakkında toplumu ve aileyi bilgilendirmek.

Değerlendirme Yöntemlerine Pedagojik Yaklaşımlar ve
Kavramların Pragmatik Tanımı
Testin Tanımı
Test yöntemi bir deneğin özelleştirilmiş gereksinimlere göre serbest ya
da yapılandırılmış bir şekilde cevap yazması ve bundan önce ise verilen özel
durumların denek tarafından anlaşılması durumudur. Burada amaç, çoğunlukla yazılı cevap alındığından, bilginin kalitesi ve alınma ve kavrama seviyesinin araştırılması, beceri ve yeteneklerin öğreniminin, uygulamasının ve aktarımının sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi, bir alanda ya da diğer daha
yüksek mental süreçlerde kompleks ve oldukça soyut durumlarda yeterlilik
elemanlarının elde edilmesidir. Test birçok kavramı bir araya getiren ve böylece cevapları oluşturmada ve sunmada farklı teknikler gerektiren bir araç haline gelen bir sınav tipidir.
Test, deneğin cevap vermek zorunda olduğu olumlu bir ifade, soru ya
da kısa ifadelerin açıklanmasını gerektiren bir kavram olarak ortaya çıkar. Bu
kavram, belli içeriği kapsaması gereken karmaşık bir değerlendirme örneğinin
yapısı ile örtüşür.
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Testin Özellikleri
Testi çözerek, öğrenciler kişisel ve yaratıcı (yapılandırılmamış deneme)
veya standardize edilmiş yetenekleri açıklar. Bunun yanında ikirlerin organize
ve entegre edilmesi, verilerin yorumlanması ve uygulanması, kompleks bir
amacın değerlendirilmesi ve global veya analitik olarak tarif edilmesi, bilgi, beceri, değer ve tavırların nasıl karşılıklı etkileştiği ile ilgili bir resim ortaya koyma
yöntemleri de test ile belirlenebilir. Gereksinimler belirtme şemaları içerisinde
ölçmenin tutarlılığı ve kesinliğine ve performans ölçümünün etkinliği, objektifliği ve güvenilirliğinin derecesine ve istenen seviyesine bağlı olarak açıklanır.

Bir testte şıkların oluşturulması
Şık, beklenen cevap ve yazılı sınava cevaben verilen cevapların alınması,
sunulması ve hızlandırılması tekniklerini içine alır. Şık bir testte belki de en
küçük ve en önemli bileşendir.
Test araçlarının tasarlanmasında kullanılan bilgiler
■

Kavramlar–ikirler, içerik, konuşmalar, üniteler,

■

Ne zaman, nerede ve niçin bilgilerini ele alan ders kitapları,

■

Olgusal bilgi (genellikle “ne” sorusunun cevabı olarak verilir),

■

Prosedürel, algoritmik, yarı algoritmik, yarı buluşsal,

■

Genel

■

Belirginlik–dünya ile olan etkileşimleri yönlendirir/ yönetir, bilgileri
analiz eder;

■

Önceliklik: bir deneğin bildiği şeylerin sentezi, eş anlamlılar, temel
bilgiler, deneyle ve tecrübeyle bulunanlar, önceden var olanlar, kişisel
bilgiler,

■

Düşünen, öğreten kişi olarak kendi hakkındaki bilgiler,

■

Sosyo kültürel davranışlar, dünya hakkındaki bilgiler ve bir grup veya
kültürün üyesi olarak nasıl etkileşim içinde oldukları,

■

Bilgi

■

Stratejik çaba, plan, kazanım ve bilginin kullanımını oluşturan tanımlayan bilgi veya süreçler,
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■

Görevler - bilişsel gereksinimler olarak formülize edilir,

■

Disiplinlerarası, müfredatlar arası, modüler konular, öncelikli bilgiler
ve spesiik ile genel içerik arasındaki uyum,

Not: Okul ders ve konularına bağlı olarak önceki sınıflamaya ilaveler olabilir. Bunlar beceriler, yetenekler, değerler, genel ve geçişli yetenekler olabilir.

Değerlendirme şıklarının tipolojisi
Öğrencilerin ölçülmesinde kalite güvencesi ve objektiflik ile ilgili konular
ana kriterler olmuştur.
a. Objektif maddeler (test bölümleri)
Bunlar genelde gelişim testlerinin, özellikle de standardize testlerin bileşenleridir. Bu test tipleri öğrenme sonuçlarının ölçülmesinde daha yüksek bir
objektiflik sağlar. Detaylı bir skor şeması gerektirmez. Öğrencinin doğru cevabı işaretlemesine bağlı olarak ıskala ile oluşturulmuş olan skor verilir ya da
verilmez bu durumda da oldukça açık bir objektiflik oluşur.
Objektif test tipleri üç kategoriye ayrılır.
Bunlar:
■

Çoktan seçmeliler,

■

İki şıklılar (doğru/yanlış gibi)

■

Eşleştirmeli sorular

b. Yarı objektif test tipleri
Yarı objektif değerlendirmeyi gerektiren test tipleri de vardır. Temelde,
destek elemanları (kart, graik, çizim, gösterim vs.) ile beraber olabilen ya da
olmayan açık, net, kesin bir soru veya talimat/emir formunda olan bir problemi bu tipler içerebilir. Sorulan soruya cevap çok kısa (bir kelime ya da cümle
parçası) ve spesiik olmalıdır. Cevap tam olmalıdır ve içerik, ikir ve açıklama,
anlatım ile uyuşmalıdır. Tipik olarak, tek bir açıklama kabul edilebilirdir ve yarı
objektif değerlendirmeye imkân tanır. Bazı durumlarda, cevap çok daha kısadır. Doğruluk objektifliğe neden olur ve doğru cevaptan sapmalar ve cevabın
çeşitliliği skor değeri olarak sıfırı getirir. Bu durum öğrenciye bildiğini ya da
öğrendiğini gösterme fırsatı sunar. Bilişsel alan değişmez çünkü soru o kadar
nettir ki şüpheli bir cevaba yol açacak bir durum ortaya çıkmaz.
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Yarı – objektif test tipleri üçe ayrılır. Bunlar :
■

Kısa cevaplı testler–klasik sorular, egzersizler, açık uçlu sorular, kısa
metnin devamını yazma.

■

Tamamlama testleri – boşluk doldurma

■

Yapılandırılmış sorular

c. Subjektif sınav tipleri
Bunlar detaylı cevaplar ve birleştirilmiş ve birleştirici yapılar şeklinde bilgi
ve becerilerin kullanılmasını gerektirir. Subjektif bir sınavda soru cevaplamak
objektif tiplerin tamamını içine alır. Cevabı formülize etmede ele alınacak konuların açıklanması subjektif sınav tipinde yer alır. Subjektif tipler genelde objektif ve yarı objektif tiplerle de ilişkilidir. Başka bir deyişle, bu tür bir test daha
düşük taksonomik seviyedeki amaçlar kadar daha kompleks taksonomik seviyelerde amaçlanmış tipleri de değerlendiren maddeler içerir.
Bu tip testte üç alt tip vardır.
■

Kısa, daha az geliştirilmiş cevap arayan tipler,

■

Problem çözmeyi gerektiren tipler,

■

Denemeler,

- Yapılandırılmış denemeler
- Yapılandırılmamış denemeler

Bir Test Tipini Tasarlarken Gerekli Olan İşlemler
Açık bir amaç oluşturmak, başka bir metot veya teknik ile olmayacak
ancak seçilen test tipi ile en uygun şekilde yapılacak ölçmenin belirlenmesi.
Amacın formülize edilmesi, açık, kısa, net bir şekilde kategori amaçlarından bir parça olarak bir ibarenin oluşturulması, bilişsel, etkin ve psikomotor
bir görev olarak aktarılabilecek veya açıklanabilecek bir biçimde olması,
Beklenen cevabın tahmin edilmesi; unsurlar, anahtar kavramlar, özellikler, muhtemel alternatifleri içermiş olması,
Puanlama şemasının belirlenmesi, skorlama (puanlama) ihtimallerinden biri için seçenek tanımak.
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Bağımsız bir ibare olarak formülize edilen her bir gereksinim için puan
verilir. Cevabın kalitesi ve seviyelerine göre puan verilir, bazen kısmi skorlar
da düzenlenebilir. Örnek bir test tipinin çözülmesi, değerlendirilmesi ve yanlışları varsa oluşturulan amaçların gereği ve kuralları düşünülerek düzeltilmesi,
gerçek bir puanlama yapılarak gerekirse şemanın yeniden tasarlanmasına
neden olacak muhtemel değişikliklerin yapılması gerekebilir.
Kabul edilebilir bir doğruluk ve tutarlılık oranında testin ve puanlama
şemasının sağlamasının yapılması.

Değerlendirmedeki Çarpıklıklar, Hatalar, Uyumsuzluklar, Yanlışlar
Her değerlendirme görecelidir. Değerlendirmenin göreceliliği ise değerlendirme hakkındaki algılamaya, tecrübeye, değerlendirme kurallarının ve kriterlerinin netliğine, öğrencilerin yaşı ve tecrübesine, değerlendirme amacına,
seçme, geliştirme, fonksiyon, cinsiyet, kültürel geçmiş, sosyal durum, stres
seviyesi vb. faktörlere göre değişir.
Ölçmede Değişkenlik Faktörleri
■

Öğretmenin kişiliği, tecrübesi, kullanılan metotlar, olumsuz faktörlerin ihmal edilmesi ve değerlendirme kriterleri, zaman baskısı, işbirliğinin olmayışı;

■

Özel müfredatın yapısı, yanlış düzeltmeler uyumsuz not ıskalası, değerlendirmede tutarlılığın olmayışı;

■

Sistem ve ölçme uygulamalarındaki kısıtlar, program gereksinimlerinin standartlarına uygun raporlamanın yapılmayışı, ilişkisiz unsurların kontrol eksikliği, aceleyle hazırlanan sınav tipleri, zayıf değerlendirme kültürü.

İstenmeyen Etkilerin Çeşitleri
Hata olarak değerlendirilen negatif etkilerin her birinin temeli ile ilgili sadeleştirilmiş özet bir şu şekildedir:
Halo etkisi (Tanışma etkisi): İlk intibaı devam ettirme eğilimi; ilk temas
– ilk şekillenen ikir devam ettirilme eğilimindedir. Bundan dolayı da nezaket
etkisiyle fazla iyi ya da kötü yönde bir (çok ya da az puanlı) değerlendirme
yapılma durumu olabilir.
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Pygmalion/Oedipus etkisi (Beklenti etkisi): Not verme genelde değerlendiricinin değerlendirdiği öğrenci hakkındaki önceki olumsuz durumlardan
etkilenmesi ve o nedenle öğrencinin hep o eski tavırlarını sürdürdüğü beklentisi içerisinde olması durumu.
Kontrast etkisi (Zıtlık etkisi): Kontrast (zıtlık) etkisi değerlendirmesi
yapılan ya da yapılacak olan bir dizi sınav kâğıdında öğrencinin durumları
arasındaki farklılıklara vurgu yapar.
Sıralama etkisi: Değerlendirmecinin isteği genelde değerlendirilen öğrenciler arasındaki farkı azaltmak ya da artırmaktır. Sıralama hatası zayıf bir
cevap tarafından takip edilen kusursuz bir cevap tarafından oluşturulur.
Cömertlik Etkisi: Durumu bulunduğundan daha iyi şekilde göstermek;
puanlama ıskalasındaki en yüksek değerler kullanılır. Örneğin, Roma rakamındaki 9 ve 10, iyi ve pekiyi gibi.
Kişisel olarak eşitliği sağlama etkisi: Hata öğretmenin puanlamada
değişkenliğin olacağını düşünmemesinden ortaya çıkar: ya herkes çok yüksek, çok düşük ya da orta.
Mantıksal tutarsızlık etkisi: Değerlendirme ıskalasının önerilen ihmal
etkisini ele almadan ölçme yapmak, aynı değerlendirmede diğer değerlendiriciler ile işbirliğinin olmayışı ya da yetersizliği.
Gauss etkisi: Öğretmenin her bir dersin değerlendirme sonuçlarının
dağılımını Gauss’a yakın hale getirme isteği ya da tasarısı. Bu işlem, dağılım
sonuçları mümkün olduğunca normal bir dağılım göstersin diye her bir
derste elde edilen genel seviye ile uyumlu olarak bir puanlama ihtiyaç cetveli
oluşturmayı içerir. Buradan, ortalaması yüksek bir derste beklentiler ve
ihtiyaçlar yükselir, daha düşük skorlu diğer derslerde ise gereksinimler azalır.

Hataların Azaltılması İçin Çözümler
■

Çalışma alanında değerlendirme kültürü. Karmaşık bir araç olarak
değerlendirme gereçleri hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimiz.

■

Tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması.

■

Sitil olarak farklı karışık değerlendirmecilerden oluşmuş bir takım
oluşturmak ve seviye belirleme gereksinimlerini çeşitlendirmek, iç

24 | ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

değerlendirme yapmak, aynı çalışmaları isimler yazılı olmadan değerlendirme sürecinin başında da değerlendirmek.
■

Eğitim seviyeleri ve müfredat alanları üzerinde değerlendirme metodolojisinin iyileştirilmesi.

Alternatif Metotlarla Mikro Proje Tasarımının Değerlendirilmesi
Değerlendirmeci Bir Mikro Projenin Temeli
Değerlendirmeci bir mikro projenin temeli; Mikro proje etki alanları/içerikler, alternatif değerlendirme metotları, amaçlar, işlemlerin tipleri ve takip
edilecek operasyonel izleme göstergeleri arasında bir iletişim gerektirir. Özellikle bu seviyede, aralarında değerlendirme matrikslerinin de bulunduğu özel
araçların varlığından bahsederiz.
Ortaya Çıkan Matrikslerin Tipleri Ana tipler olarak aşağıdakiler sıralanabilir:
1. Özelde etkinlik alanları ve alt etkinlik alanları değerlendirilir; örneğin,
izik / Davies, 1971 gibi,
2. Çift girdili matriksler
3. Matriks maddesi /öğrenci
4. Matriks amaçları /öğrenci
5. Beklenen sonuçlar için evrimsel matriks /SUCER
Özelleştirme matriksinin oluşturulması değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, matriks örneklerini aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz:
■

İçerik özelleştirmesi /kavramlar matriksi; Fizik/Davies, 1971 gibi.

■

Matriksin özelleştirdiği etkinlik alanı ve alt etkinlik alanı; Matematik
(Wijnstra, 1990) gibi.

■

Çiftli matriks giriş alanları ve karmaşıklık amaçlarının seviyeleri
-Bloom (Tittle & Miller, 1979; Gronlund, 1971)

■

Grid madde /öğrenci (I.T. Radu, 1988)

■

Grid amaçlar /öğrenci (Y. Abernot, 1996)

■

Grid öğrencinin ilerleme görüntüsü /hedefler (de Ketelle, 1990)
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Değerlendirme Standartları ve Bunların Uygun Yorumlanması
Okul değerlendirme sonuçlarının yorumlanması alternatif metotlar kullanılarak değerlendirme standartlarının kalitesinin değerlendirilmesinin incelenmesine dayanır. Burada, öğrencilerin psikolojileri ile de ilgili bir gerçekten
bahsederiz.
Günümüzde, öğrenciler alternatif metotlarla uygulanan değerlendirme
projelerinde objektiflik, şeffaflık ve yeterlilik gibi konulara çok daha hassas
hale gelmişlerdir. Değerlendirmeci bir mikro projede aktörler için uzmanlar
tarafından kabul edilen özellikler şu şekildedir;
1. Yeni tecrübelere ve teknolojiye karşı duyarlı olmak;
2. Sadakat, (devamlılık); sonuçların stabilitesini (kararlılığını) ve tutarlılığını gösterir;
3. Homojenite, değerlendirmeye söz konusu olan aynı boyutların aynı
şekilde ve uygun biçimde ölçülmesi özelliği;
4. Validite (geçerlilik),
5. Anlama, yorumlama, ölçmecinin
anlamanın izah edilmesi;

niteliklerini ve tecrübesini

6. Yeterlilik, ilgililik, bilgi ve beceriler,
7. Değerler, tavırlar, politik görüş, din, ten rengi, cinsiyet vb. hakkında
tavır ve görüşlerin ağırlığının dengelenmesi;
8. İletişim değerlendirme sonuçlarında pedagojik ve psikolojik dikkat
ölçümü.

Etik Kuralların Değerlendirilmesinde Etik Değerler
Ortaya koyulan değerlendirmeleri takip ederek alınan kararların uygunluğu kadar, öğrenme sürecinin kalitesi ve özel müfredat ile de ilişki içerisinde
olan sınav değerlendirmelerinin uyumluluğunu garanti eden değerlendiricilerin yeterlilik ve tecrübesi öğrencilerin öğrenme çıktılarını değerlendiren alternatif metotlar için önemli ve etkilidir.
Etik kuralların fonksiyonelliği üzerinde etkili olan önemli değerlendirme
kriterleri şu şekildedir:
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Yoğun çaba,
Optimum motivasyon;
Öğrenme ortamının özellikleri,
Değerlendiricinin tecrübe ile ilgili sınırlamaları,
Değerlendirme kültürü,
Değerlendirme sonuçlarının iç ve dış geçerliliğini sağlamak,
Değerlendirme şartlarının takip edilmesi,
Değerlendirmeci müdahalelerin derinlik ve seçkinliği,
Bulguların genelleştirilebilirliği;
Değerlendirme fonksiyonlarının tamamlayıcılığı;
Değerlendirme sınırlarının geçerliliği, anlaşılması ve yorumlanması;
Öğrencilerin, ailelerin, öğretmenlerin, sistem yöneticilerin ve karar
vericilerin, yeni “alternatif” metotların yanılmaz olması ve ölçümlerin objektifliğini önemli derecede artırması ya da değerlendirilen grupların homojenize
olmasına izin vermesi gibi yanlış anlamalarının azaltılması.
Professional etik; eğitim değerlendirmesine açık, kapsayıcı ve modüler
özellikte olup özellikle de interdisiplinerdir. Özellikli etik kuralların oluşturulması ise değerleme prensiplerinin, normlarının, değerlerinin sunulması ve yapılacakların açıkça ya da ima ile belirtilmesidir.
Değerlendirme prensiplerinde çekirdek değerler ve linguistik açıklamalar
şu şekildedir:
Bütünlük, adil, şeffaf hareket etmek, yapılan değerlendirmeleri dikkate
almada ve sahip çıkmadaki sorumluluktan ve verilen kararlardaki pozitif tavırları geliştirme ve gerçekleştirme ile ilişkili konulardan haberdar olma;
Dürüstlük, saygı duyulacak sistematik konular, kanunun gücünün artırılması ve uygulamaya konulması (iç ve dış prosedür kanunları);
Adillik, bütün kararlar üretilen delillerin gerçekliği ile değerlendirmeci kurumların belirtilen ilgililiği ile uyumlu olacaktır. Bu sayede kargaşaların, çatışmaların önüne geçilecek, yargının bağımsızlığını etkileyecek veya değerlendirmeye gölge düşürecek konulardan kaçınılacaktır;

ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMA KILAVUZU | 27

Gizlilik değerlendirmesi, yapılan kişi veya kurumlarla ilgili elde edilen ya
da öğrenilen bilgiler gizli sayılmaktadır. Bunların sadece profesyonel sorumluluklar altında yayılmasına izin verilmiş olması, dışarı ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda ancak paylaşılabilmesi ve operasyonel kontrol altında işlemlerin
yapılabilmesi gerekli konulardır;
Şeffaflık, değerlendirme süreçleri anlayış bütünlüğü ve bilginin doğruluğunu içermelidir. Bunun yanında, bu süreçlerin içinde ilerlediği veri topluluklarına ait ortamlar tarafından mantıksal bir açıklık da ortaya konulmalıdır;
Değerlendiricinin kimliğini koruması, sadece rekabet ve yarışma değerleri korunmayacak ayrıca sınav geliştirmeye doğrudan katılan konular da
ele alınıp anlaşmazlıklar ve baskılardan kaçınılacaktır;
Temyiz mahkemesine başvurma hakkı, öğrenciler, alileler, veliler ve
hatta ilgili kurumlar, dış değerlendiricinin bilinç statüsüne uygun olarak verilen
görev dışında hiçbir baskı olmadan sınav değerlendirmeleri ile ilgili sonuçlara
veya örneklere ait bazı durumlarda profesyonel açıklamalar ve hatta yeniden
değerlendirme ve sonucun sağlamasına gidilmesini isteyebilirler.
İlişkili değerler ise şunlardır: sadakat, şeffaflık; danışmacı işbirliği;
konstrüktif (yapıcı) modellere göre işbirlikleri; doğrudan ya da dolaylı olarak
bazı kurumlardan, bireylerden, memurlardan veya müdürlerden gelen ve
içerisinde hediye verme, iltimas geçme, normal samimiyet sınırlarını aşan
ilişkiler oluşturma ve bir bireyin ihtiyacının çok ötesinde mal edinme gibi
nedenlerle herhangi bir kanunsuz müdahale ya da baskının azaltılması ya da
ortadan kaldırılması.
Bu prensipler ve değerlerdeki değer ve gereksinimler arasındaki tamamlayıcılıklar NB’dir.
Etik kanunların prensip ve değerleri şunlara uygulanabilir:
■

Alternatif metotlarla uygulanan mikro-projenin değerlendirilmesinin
yönetimi;

■

Değerlendirme delillerinin yönetimi;

■

Değerlendirmeci içeriğe sahip yönetimsel dökümanlar ile işlem yapma;

■

Bütün değerlendirme paydaşları ile ilişkiler;
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■

Değerlendirmeciler arasındaki iç iletişim;

■

Değerlendiricilerin bulunması, eğitimi ve seçimi;

■

Anlaşmazlıkların çözümü;

■

Değerlendirme misyonlarında medya ve STK’larla ilişkiler,

Alternatif metotlarla değerlendirmede adilliğin yakalanması yukarıda anlatılan bir takım özel çerçeve setlerinin ve değerlendirme aktörlerinin ele alınması ile gerçekleşmektedir.
Sonuç olarak, Dr. Sana Leone’un görüşleri ile (University Cleveland, Ohio,
USA) uyumlu bir görüşe sahibiz. Bu görüş ise ölçme değerlerini göstermek
için etik değerlendirme içerisinde metaforlar geliştirilebilir aynı anda planlama
yapılabilir, etik işlemler oluşturulup uygulanabilir ve toplumsal aktörlerin etik
desteği alınabilir.
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ALTERNATİf ÖLÇME DEğERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2004 yılında ilköğretim programlarında, 2007
yılından itibarende ortaöğretim programlarında önemli değişikliklere gitmiştir. Yapılandırmacı öğrenme kuramlarını temel alan öğrenci merkezli yeni
bir program geliştirilmiştir. Bu yeni öğretim programları klasik ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını dışlamamakla birlikte asıl vurguyu alternatif (tamamlayıcı) ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yapmaktadır. Geleneksel
ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında, bütün öğrenme ürünlerinin ve sürecinin ölçülmesinde yetersizliklerin yaşandığı ve öğrenenin süreçten kopuk bir
şekilde ele alındığı görülmektedir (Turgut ve Baykul, 2012). Alternatif ölçme ve
değerlendirme yaklaşımları, tek bir doğru cevabı olan çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurma vs. geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri ya da
yaklaşımlarının dışında kalan tüm ölçme ve değerlendirmeleri kapsamaktadır (Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2012). Bu tür ölçme ve değerlendirme
yaklaşımları, hem öğreneni öğrenme sürecinin bir parçası haline getirmekte
hem de eğitim-öğretimin gerçek yaşam durumları ve problemleri ile bağlantısını kurmaktadır. Bu bakımdan alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri
geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarıyla ölçülemeyen bilgi, beceri,
tutum ve davranışların ölçülmesinde kullanılmaktadır.
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla ilgili olarak öğretmenlerimizin ve eğitmenlerimizin oldukça fazla bilgi ve deneyimlere sahip olmasına
rağmen, yeni sayılabilecek alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri hakkında çalışan öğretmenlerin önemli bir kısmınının formal bir eğitimi
olmadığı ve bu konuda deneyimlerinin de yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu
amaçla bu kılavuzda alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinden sıklıkla kullanılan performans değerlendirme, akran ve öz değerlendirme, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve kavram haritası hakkında temel oluşturabilecek kısa ve öz bilgiler
verilerek bu bilgiler örneklerle desteklenmiştir.

Performans Değerlendirme ve Rubrikler
Performansların ölçülmesi, öğrencilerin, anlamlı ve ilgi çekici görevler ve
etkinliklere dayalı olarak bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanmalarına ve uygulamaya yansıtmalarına olanak tanıyan bir ölçme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Performans değerlendirmesinin, hem ürünün hem de sürecin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde etkili bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.
Süreç içerisinde öğrenciler, faklı etkinlikler ya da deneyimlerle karşılaşmak-
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tadırlar. Bu da, süreç içerisinde öğretmene ve öğrencilere öğrenme hakkında
geri bildirim sağlar, öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin tespit edilmesine ve
bunların iyileştirilmesine olanak tanır. Ayrıca bu tür ölçme ve değerlendirme
öğretmenlere, öğrencilerin nasıl öğrendikleri yada ne kadar anladıkları ve bunları nasıl kullanabildikleri hakkında bilgi sunmaktadır.
MEB okullarda performansa dayalı bir ölçme değerlendirme anlayışını
yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Bakanlığın yeni anlayışında öğrenci başarısının notla değerlendirilmesinin yanı sıra her öğrencinin bireysel özelliklerinin
ve öğrenme-öğretme sürecindeki gelişiminin izlenerek öğrenci ve velilerinin
bilgilendirilmesi ve öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif katılımlarının
sağlanması ön plana çıkmıştır. Böylece öğrencinin akademik başarısının belirlenmesinde öğrenci ürün dosyası (portfolyo) değerlendirme, performans
değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme gibi yöntemler için
önemli bir değerlendirme aracı olan rubrik (dereceli puanlama anahtarı) gerekli olmakatdır. Rubrik, öğrencinin gerçekleştirmesi beklenen performans
tanımlarının, farklı boyut ve düzeylere bölünerek bir ölçekte gösterilmesidir
(Sezer, 2005).

Rubrik Hazırlama
Rubriğin Türünün Belirlenmesi
Rubrikler bütüncül (holistic rubric) ve analitik (analytic rubric) olmak üzere iki farklı türde hazırlanabilir.
Bütüncül rubrik: Beyin fırtınası yoluyla bir tanımlar listesi oluşturulur. Sonra ölçülecek performansı farklı boyutlara ayırmadan, özelliklerin tümünün
farklı düzeyler için tanımlaması yapılır.
Analitik rubrik: Ölçülecek performansı oluşturan özellikler alt becerilerine
(boyutlarına) ayrılarak farklı performans düzeyleri için tanımlar yapılır.
Hazırlanacak rubriğin türü aşağıdaki durumlara göre belirlenir.
Bütüncül Rubrik Kullanılacak Durumlar
■

Öğretmenler, ölçülecek
geliştirdiklerinde

performansla

ilgili

ilk

defa

rubrik

■

Öğrenci çalışmasının kısa sürede değerlendirilmesi gerektiğinde
(günlük ödevler vb.)
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■

Rubrikle ölçülecek performansın genel değerlendirilmedeki ağırlığı
az olduğunda (ünite sonu çalışmaları)

■

Ölçülecek performans boyutlarına ayrımı zor olduğunda

■

Öğrencinin yaş düzeyi küçüldükçe

■

Analitik Rubrik Kullanılacak Durumlar

■

Ölçülecek performans çok boyutlu olduğunda

■

Performans boyutlarının derecelendirilmesi kolay olduğunda

■

Performans boyut ve düzeyleri gözlenebilir olduğunda

■

Performansın değerlendirilmesinde kullanılacak süre yeterli olduğunda (Proje, araştırma, vb.) (Sezer, 2005).

Performans değerlendirme için hazır rubrikler kullanılabileceği gibi kendimizde rubrik hazırlayıp zaman zaman onlar üzerinde değişiklikler yapabiliriz.
Rubrik hazırlanırken belirlenecek olan değerlendirme ölçütlerinin seçimi ve
tanımlamaların oluşturulması sürecine bazen öğrencileri de katmak öğrenci
motivasyonunu olumlu etkileyecektir. Oluşturulan ölçütler hem öğrencilerle
ve hem de velilerle paylaşılmalıdır. Bu paylaşım öğrencilerden tam olarak ne
beklendiğinin öğrenci ve veli tarafından bilinmesini sağlayacaktır. Bu türden
sebeplerden dolayı en faydalı rubrik ölçmek–değerlendirmek istediğimiz performans için kendi ölçütlerimize göre kendi hazırlayacağımız rubrik olacaktır.
Rubrik hazırlarken izlenecek adımlar:

■

Kullanılacak rubrik türü belirlenir.

■

Ölçülmesi gereken nitelikler ve ölçütler belirlenir.

■

Ölçülecek niteliklerin hem düzeyleri hem de tanımlamaları belirlenir
(Düzeyler; iyi-orta-kötü,1-2-3-4 gibi).

Aşağıda iki farklı bütüncül rubrik örneği verilmiştir. İlk rubrik öğrencilere
verilen haftalık okumalara ait çıkarılan konu özetlerini değerlendirmek amacıyla kullanılırken ikinci rubrik fen dersinde maddenin plazma hali hakkında
verilen bir araştırma ödevini değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Bütüncül rubriklerde değerlendirilen ölçütler ifade edilmekte ve puanlama genel bir
yapı üzerinden yapılmaktadır. Her bir ölçütten alınan puanlar toplanarak ödevden alınan toplam puan belirlenmektedir.
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Haftalık Konu Özeti Hazırlama Ödevi İçin Rubrik
Değerlendirme Ölçütleri

0

1

2

Özette tüm konu başlıklarına yer verilmiş
Özette kitaptaki ifadeleri doğrudan yazmak yerine kendi cümleleriyle özetlenmiş
Özette konunun önemli yerleri fark edilmiş ve yeterince açıklanmış
Konu farklı görselleştirme araçları (şema, graik, şekil, vb.) kullanılarak özetlenmiş
Çıkarılan özet daha sonra kullanılabilecek ya da yararlanılabilecek
şekilde anlaşılabilir veya okunabilir nitelikte yazılmış.
Toplam Puan

....../10

(2) Yeteri kadar yer verilmiş, (1) Kısmen yer verilmiş, (0) Yer verilmemiş
Şekil 1. Bütüncül bir rubrik örneği
Fenbilgisi Dersi Araştırma Ödevi
Araştırma Konusu: Maddenin plazma halinin göndelik hayatta ve sanayide kullanım alanlarının araştırılarak 1-2 sayfalık rapor hazırlayınız.
Değerlendirme Ölçütleri

0

1

Plazma halinin tanımlanması yapılmış
Gündelik hayatta maddenin plazma haliyle karşılaşılan durumlar
belirtilmiş
Maddenin plazma halinin sanayide kullanım alanları belirtilmiş
Farklı kaynaklardan yararlanılmış ve yararlanılan kaynaklar kaynakçada yazılmış.
Farklı kaynaklardan edinilen bilgiler sentezlenerek kendi cümleleriyle anlaşılır ve akıcı bir şeklide belirtilmiş
Toplam Puan

....../10

(2) Yeterli, 1) Kısmen yeterli, (0) Yetersiz veya eksik
Şekil 2. Bütüncül bir rubrik örneği

2
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Aşağıdaki Şekil 3’de analitik bir rubrik örneği verilmiştir. Bu rubrik İngilizce
dersinde yazma amaçlı verilmiş bir ödevi değerlendirme amacıyla geliştirilmiştir. Ödevin açıklaması ve rubrik birlikte verilmiştir.
WRITING ASSIGMENT FOR ENGLISH
You are on a trip. You have received a letter from your English pen friend.
Follow the plan and write a letter to him/her. Follow the instructions and
template given below.
Dear ..................., (Greeting)
Prgh 1: Opening remarks (where you are, where you are staying, the weather, how you like it).
Prgh 2: Activities you have done so far (a good or a bad experience you
had). What you are planning to do today.(we are doing……..) Use variety of
adjectives in descriptions.
Prgh 3: Plans for tomorrow and plans for the next week (tomorrow, we
are doing…….., Next week, we are going to do………) Use variety of adjectives
in descriptions.
Prgh 4: Closing remarks and wishes (well, I must go now, see you next
weekend…….).
RUBRIC FOR EVALUATING WRITING ASSESSMENT
1

2

Using opening reStudent does not use Student only uses
marks and greetings any opening remarks greetings and does
not use opening
and greeting.
remarks

3

4

Student both uses
Student only
opening remarks
uses opening
remarks with no and greeting.
greeting.

Writing activities
so far and plans for
today

Student writes about
only past actions.

Student only
Student only
writes about activ- writes about
plans for today.
ities so far.

Student writes
about both activities
so far and plans for
today.

Writing plans for
tomorrow and next
week

Student does not
write anything about
plans for tomorrow
and next week.

Student only
Student only
writes about plans writes about
plans for next
for tomorrow.
week.

Student writes
about both plans for
tomorrow and next
week.

Using variety of
adjectives in description

Student does not use Student always
enough adjectives in uses the same
adjectives in dedescriptions.
scriptions.

Total Marks

Şekil 3. Analitik bir rubrik örneği.

Student partially Student uses variety of adjectives in
uses different
descriptions.
adjectives in
descriptions

Marks
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Akran ve Öz Değerlendirme
Akran Değerlendirme
Akran değerlendirme, gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde
birbirlerini değerlendirme sürecidir. Yani öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödev, araştırma, proje, rapor, vb. çalışmaları değerlendirmeleridir. Akran
değerlendirmede geri bildirim yüz yüze ya da diğer yollar ile verilirken değerlendiren ve değerlendirilen sık sık karşı karşıya gelir (Topping, 2009). Keaten
ve Richardson (1993), akran değerlendirmenin öğrencilerin akranlarıyla ilgili
yargılarında adil ve tutarlı olmaları koşuluyla, öğrenciler arasında sorumluluk
almayı teşvik edeceği görüşünü savunmaktadır.

Akran değerlendirmesi öğrencinin;
■

Kendisine olan güvenin artmasını sağlar.

■

Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

■

Sorumluluk almasını sağlar.

■

Öğretmen dışında farklı bir kaynaktan geri bildirim almasını sağlar.

■

Takım ruhu kazanmasına yardımcı olur.

Akran değerlendirmenin yapılabilmesi için değerlendirme ölçütlerinin önceden belirlenmiş olması gerekir. Bu ölçütleri öğretmen isterse kendi belirler
ya da ölçütlere öğrencileriyle beraber karar verir (Tekindal vd., 2010).
Akran Değerlendirmesinin Dezavantajları
Akran değerlendirmesinin en sınırlı olduğu alanlardan biri güvenirliktir.
Çünkü öğrenci arkadaşının hazırladığı ödevi değerlendirirken yanlı davranabilir buda değerlendirmede güvenirliği etkileyebilir. Öğrenci arkadaşını değerlendirirken tam anlamıyla objektif değildir. Bu nedenle öğretmenin, akran
değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğini öğrencilerine açıklaması gerekir
(Bahar vd., 2012). Aşağıda örnek olarak iki farklı akran değerlendirme formu
verilmiştir.
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Grubun Adı:
Değerlendirilen Öğrencinin Adı Soyadı:
1: Çok kötü

2: Kötü

3: Orta

4: İyi

5: Çok iyi

Çalışmalara katılmada isteklidir

1

2

3

4

5

Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşır

1

2

3

4

5

Arkadaşlarına gerektiğinde yardımcı olur

1

2

3

4

5

Verilen görevi zamanında yerine getirir

1

2

3

4

5

Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır

1

2

3

4

5

Türkçeyi düzgün ve akıcı şekilde kullanır

1

2

3

4

5

Şekil 4. Örnek bir akran değerlendirme formu
Değerlendirme Ölçütü
Sunum

Öğrenci ismi:
Puanlar
1. Her zaman 2. Bazen 3. Hiçbir zaman

Konuşmasını verilen sürede tamamlayabildi.
Konuşması sırasında rahattı.
Konuşmasını sunarken görsel, işitsel ve çok yönlü
iletişim araçlarından yararlandı.
Konuşması boyunca nezaket kurallarına uydu.
Konuşurken heyecanını kontrol edebildi.
Dinleyicileri ve konuşma süresini sürekli denetledi.
Konuşma sırasında konuyu kısa bir şekilde özetledi.
Dinleyicilere kendisini sabırla dinledikleri için teşekkür etti.

Şekil 5. Konuşma Becerisine Yönelik Akran Değerlendirme Formu (Temizkan, 2009)
Öz Değerlendirme
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle, özellikle öğrenme sonuçları ve başarılarıyla ilgili yargıda bulunmalarıdır (Atılgan, Doğan
ve Kan, 2006).
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Öz değerlendirme öğrencinin;
■

Kendini değerlendirmesine, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımasına
yardım eder.

■

Motivasyonunun yükselmesini sağlar.

■

Değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına alabilmesine yardımcı olur.

■

Öğrenme-öğretme sürecinin bir parçası olduğunu hissetmesini
sağlar.

■

Kendisine dışardan bakma yetisini geliştirir.

Öğrencinin Kendini değerlendirmesinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için;
■

Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı
göz ardı edilmemelidir.

■

Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir.Öz değerlendirme ölçütlerinin kesinlikle net cümleler olması gereklidir. Çünkü öğrenciler ölçütleri farklı
yorumlayabilirler.

Aşağıda örnek bir özdeğerlendirme formu verilmiştir.
Öz Değerlendirme Formu
Bu form, kendinizi değerlendirebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe (X) işareti koyunuz.
Adı ve Soyadı:

Tarih:

Sınıfı:

No:

Öğrencilerin Değerlendireceği Davranışlar
1. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim.
2. Yönergeyi izledim.
3. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim.
4. Ödevlerimi tamamladım.
5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum.
6. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.
7. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım.
8. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım.

Dereceler
Her zaman Bazen

Hiçbir zaman
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Şekil 6. Özdeğerlendirme formu örneği
Öz değerlendirme ve akran değerlendirme genellikle beraber kullanılır.
Arkadaşlarının performanslarını değerlendiren öğrenciler, kendi performanslarına ilişkin bir görüş kazanırlar.
Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası)
Yalnızca ürünü veya sonucu ölçmeye odaklanan, ürün ortaya çıkana
kadar bireysel veya grup olarak ortaya konan performansı ölçmede yeterli olmayan geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerinin yerine alternatif
yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan ve “kişisel gelişim dosyası” veya “öğrenci ürün dosyası” olarak da adlandırılan portfolyo, öğrencilerin
bir veya birden fazla alanda, yıl boyunca veya dönem boyunca ortaya koyduğu
ürünlerin, yaptığı çalışmaların sistematik, amaçlı ve anlamlı bir şekilde organize edilmiş bir koleksiyonudur (Bahar vd., 2012). Portfolyoda bulunabilecek
ürün türlerini listeleyen birçok araştırmacıya göre portfolyolar oldukça zengin
bir içeriğe sahip olabilirler. Sunumlar, makaleler, animasyonlar, videolar, ses
dosyaları, graikler, tablolar, internet bağlantıları, kavram haritaları, posterler,
projeler, araştırmalar, raporlar, sevilen şarkı ve şiirler, mektuplar, yorumlar bu
ürün türleri arasında sıralanırlar. Bu açıdan, portfolyolar esnek ve pek çok bağlama adapte edilebilir bir görüntü sergilemektedir (Gülbahar ve Köse, 2006)
Collins (1992)’nin hedei belirlenerek toplanan çalışmaların tümü şeklinde ifade ettiği portfolyo, öğrenci merkezli olup, öğrencinin kişisel çabalarını,
ilerlemelerini ve başarılarını, bir veya daha çok öğrenme aralıklarıyla ortaya
koymasını sağlar. Portfolyo uygulamasıyla birlikte öğretmene, öğrenciye ve
dahi veliye öğrenci hakkında birinci elden veriler sağlamak mümkündür. Eğitim sürecindeki aktörlerin hepsine veri sağlama özelliği; geleneksel yöntemler
ile portfolyo arasındaki önemli farklardan biridir.
Yazılı sınavlar, testler gibi ezbere ve hatırlatmaya dayalı, geri bildirimin
sınavın sonunda yapıldığı ve genellikle tek bir şanstan ibaret olan geleneksel
ölçme değerlendirme yöntemlerinin aksine, portfolyo düşünme ve yargılamaya dayalıdır ve süreç boyunca dönüt verilebilir (Tierney et al, 1991).
Portfolyo ile geleneksel yöntemlerin kıyaslanmasında ortaya çıkanlar elbette bunlarla sınırlı değildir. Portfolyoları öğrencileri bütünsel anlamda değerlendirmeyi hedefleyen bireysel gelişim dosyaları olarak tanımlayan Baki ve
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Birgin (2004)’e göre, geleneksel değerlendirme yöntemleri daha çok öğrencilerin öğrenmelerindeki eksikliklerini ortaya çıkarırken portfolyo değerlendirme
öğrencilerin eksik yönlerinin yanında başarılı olduğu yönlerini de ortaya koymakta, öğrencilere öğrenmeleri üzerinde sorumluluk alıp, bireysel gelişimlerini izleme olanağını sunmaktadırlar.
Köklü öğretim programı değişikliklerinin yapıldığı 2000’li yılların ortalarından itibaren, öğrenci ürün dosyaları, bir ölçme değerlendirme aracı olarak
daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerinden alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerine yavaş ve yumuşak bir
geçiş süreci yaşıyor olmamız gerçeğinden hareketle, bir performans ölçme
yöntemi olan portfolyonun zamanla daha çok tercih edileceğini öngörebiliriz.
E-Portfolyo
Her geçen gün, bilişim teknolojilerinin eğitim hayatımızda etkili kullanımına örnek sayılabilecek uygulamalar veya gelişmelere tanık oluyoruz. Gülbahar ve Köse(2006)’ya göre, öğrenciler tarafından oluşturulan özgün ürünlerin,
elektronik ortamda dijital olarak bir araya getirilerek, kaydedilip saklanması
“Elektronik Ürün Dosyası” (E-Portfolyo) olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifade ile e-portfolyo, bireysel ürünlerin web tabanlı koleksiyonudur.

Bir E-Portfolyo Uygulaması Deneyimi
Bu kitapçığı oluşturmamıza da vesile olan “Ölçme Değerlendirme Yeterliklerimizi Geliştirelim” projesinin mesleki gelişimimize katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. Hem proje kapsamında bir etkinlik olarak, hem öğrendiklerimizi uygulamak adına, hem de öğrencilerimiz için daha yararlı olacağına
inandığımızdan Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce
Zümresi olarak, öğrencilere belirli aralıklarla verdiğim üretmeye dayalı ödevleri elektronik ortamda kabul edip değerlendirmeye, dolayısıyla bir e-portfolyo
uygulaması yapmaya karar verdik.
Üç farklı hazırlık sınıfında eğitim gören 83 öğrenci, belirli aralıklarla
verdiğimiz görevleri yerine getirip, ürünlerini Google Drive hizmetinde paylaşıma açılan bir klasöre yüklediler. Başlangıç hem bizim için hem de öğrenciler
için biraz zordu çünkü bazı öğrencilerimizin temel bilişim teknolojileri becerilerinde eksiklikleri vardı. Mail hesabı edinme, Google Drive sistemine dosya
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yükleme gibi adımları gerçekleştirirken bu konularda tecrübesi olan veya yatkınlığı olan öğrenciler, tecrübesiz olanlara yardımcı oldular.
Portfolyo uygulamasından e-portfolyo uygulamasına geçiş sürecinde
yaşadığımız tecrübeleri şu şekilde listelemek mümkün olacaktır.
Portfolyonun Avantajları
■

Öğrencilerim, elektronik ortama yükledikleri poster, mektup, düz yazı,
aiş, ilan vb ürünleri hazırlarken ihtiyaç duyulan görsellere ulaşmak
konusunda daha az problem yaşadılar.

■

Çıktı almak gerekmediğinden, kâğıt ve baskı maliyeti ortadan kalkmış
oldu. Bu yönüyle bu uygulama öğrenci ürün dosyası muhafaza
etmeye göre daha ekonomik bir uygulama olmaktadır.

■

Öğrenciler, gerek örgün eğitim süresince, gerekse iş hayatlarında
ihtiyaç duyacakları temel bilişim teknolojileri becerilerini (mail alıp
gönderme, Word programını kullanabilme gibi) geliştirmeye fırsat
buldular. Zira bu uygulamayı gerçekleştirdiğimiz dönemde almak
zorunda oldukları bir bilgisayar dersleri yoktu.

■

İnternet erişimi olan bilgisayardan ürün hazırlayan öğrenciler, online
sözlükleri, İngilizce eğitimine destek olabilecek siteleri ve İngilizce
yayın yapan ve araştırma yapabilecekleri online kaynakları da
kullanmaya alıştılar.

■

Öğrencilerimin yükledikleri ürünlere, mobil iletişim araçları vasıtasıyla
fırsat bulduğum her yerden, her vakitte erişebilme imkânım ve dönüt
verebilme imkânım oldu.

■

Öğrenciler, benden aldıkları dönüte göre ürünlerini güncelleyebilme,
hata yapmışlarsa hatalarını düzeltebilme şansına sahip oldular.

■

Öğrenciler, sisteme yüklenen elektronik dosyalara kolayca
erişebildiklerinden başkalarının ürünlerini de görebiliyorlar. Bu
değerlendirme aşamasında öğretmenler için objektif olma adına bir
motivasyon unsuru oluyordu.

Portfolyonun Dezavantajları
■

Yatılı okul olmamız sebebiyle, pansiyonda kalan öğrencilerin ürünlerini oluşturabilmeleri için bilgisayar laboratuarından faydalanmalarını
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sağladık. Bu öğrencilere, evlerinde bilgisayar ve/veya internet erişimi
olmayan gündüzlü öğrenciler de eklenince laboratuardaki olanakların yetmemeye başladı.
■

Öğrencilerin temel bilgisayar kullanımı becerilerinde eksikleri
olduğu için, ürün oluşturmada zorlandıklarını tespit ettim. Ürünlerin
duyurulmasıyla teslim tarihleri arasını geniş tutmak zorunda kaldık.

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
Bir konuda öğrencilerin konuyu ne kadar öğrendiğini ölçmek amacıyla
geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinden olan doğru-yanlış soru tipine alternatif olarak geliştirilmiş bir tekniktir. Doğru-yanlış soru tekniğinde her
soru diğer sorulardan bağımsızken bu teknikte bir konu veya kavramı öğrencilerin bütün olarak öğrenip öğrenemediklerini test etme imkânı sağlar. Bir
konu hakkında birden fazla soru sorularak konunun hangi bölümünde eksiklik
olduğu görülebilir.
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Yapımı:
■

Konu ile ilgili 7 veya 15 doğru-yanlış testte uygulanabilecek önermeler yazılır.

■

Konu hakkında genel bilgileri içeren cevabı kesin doğu ya da yanlış
olan bir soru yazılır.

■

Öğrenciden doğru ya da yanlış kapılardan birini seçmesi istenir.

■

Önermeler genel bilgiden özel bilgiye doğru olacak şekilde tabloya
yerleştirilir.

■

En son bölümde öğrencilerin seçebileceği kapılar oluşturularak tablo
tamamlanır.

Aşağıda şekil 7'de tanılayıcı dallanmış ağacın genel yapısı gösterilmektedir
(Bahar vd., 2012).
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1. ÇIKIŞ
D İFADESİ
2. ÇIKIŞ
B İFADESİ
3. ÇIKIŞ
E İFADESİ
4. ÇIKIŞ
A İFADESİ
5. ÇIKIŞ
F İFADESİ
6. ÇIKIŞ
C İFADESİ
7. ÇIKIŞ
G İFADESİ
8. ÇIKIŞ

Şekil 7. Tanılayıcı dallanmış ağaç yapısı

Tanılayıcı Dallanmış Ağacın Avantajları
■

Sorular arasında mantıksal bağlantılar kurulmasını sağlar.

■

Öğrenciye yanlış bildiği bir soruyu sonraki sorunun yardımıyla
hatırlayıp, düzeltme imkânı sağlar.

■

Öğrencinin konu bütünlüğü sağlamasına yardımcı olur.

■

Öğrencideki kavram yanılgılarını ortaya çıkarır.
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Tanılayıcı Dallanmış Ağacın Zayıf Yönleri Yönleri
■

Hazırlanması tecrübe ister ve zaman alıcıdır.

■

Öğrencilerin tahminle doğru cevap verme olasılığı vardır

■

Bu teknik üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesinde zayıf kalabilir.
Ülkedeki düzlük yerlerin
yüz ölçümüne kişi sayısının bölünmesiyle bulunan
nüfus sayısına nüfus
yoğunluğu denir

Belirli bir zamanda
ve belirli bir yerde yaşayan insan sayısına
nüfus denir

D

Sanayi tesislerinin çok
olduğu yerler genelde
kalabalık nüfusludur.

2D

Y

1D

D

2D

Y

3D

D

1D

Y

2D

D

1D

Y

0D

Y
Nüfus sayımlarını hep
TÜİK yaptırmıştır.

D

Y
Sanayi tesislerinin çok
olduğu yerler genelde
kalabalık nüfusludur.

D

D

Yüzölçümü en küçük
bölgemiz Güneydoğu
Anadolu’dur. Bundan
dolayı nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu
bölgemizdir

Y
II. Mahmut orduya kaç
asker alınacağını öğrenmek için nüfus sayımı
yaptırmıştır

Şekil 8. Coğrafya dersiyle ilgili örnek bir tanılayıcı dallanmış ağaç
Yapılandırılmış Grid
Yapılandırılmış grid tekniği 2004 yılında kabul edilen öğretim programları
ile birlikte ölçme-değerlendirme sistemimize girmiştir. Yapılandırılmış grid; alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden biridir. Son yıllarda fen eğitiminde
bazı araştırmacılar tarafından geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik öğrencilerin kavram yanılgılarını ve bilgilerinde bulunan eksiklik ve aksaklıkları ortaya çıkarmada kullanılan bir tekniktir.
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Yapılandırılmış Grid’in Hazırlanışı
Bu teknikte, öğrencinin seviyesine uygun olarak6, 9 ya da 12 kutucuk
hazırlanır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gridi hazırlamak üzere öğretmen, konuyla ilgili bir soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele, kutucuklara yerleştirir. Yapılandırılmış grid hazırlanırken
kutucukların içerisine sorunun cevabı olabilecek resimler yerleştirilebildiği gibi
kavramlar, açıklamalar, formüller, doğru ya da yanlış içeren sözel ifadeler yerleştirilebilir.
Daha sonra ikinci soruyu hazırlar ve yine kutucuklara yanıtları yerleştirir.
İkinci sorunun yanıtını teşkil eden kutucuklardan bir kısmı birinci soru için de
geçerli olabilir.
Kutucukların sayısı öğrenci seviyelerine göre farklılık gösterebilir. Bir sorunun cevabı birden fazla kutucuk içerisinde olabilir. Grid hazırlandıktan sonra
öğrencilerden grid için hazırlanmış soruları cevaplamaları istenir.
Öğrencilerin verdiği cevap o konudaki bilgi seviyesini, bilgi eksikliğini, kavramsal bağları veya yanlış kavramları gösterir.
Yapılandırılmış Grid Tekniğinin Puanlanması ve Hesaplanması
Yapılandırılmış gridde herbir soruya verilen cevapların puanlanmasında
aşağıdaki formül kullanılır. Bu formül aslında öğrencilerin net cevaplarını he-
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saplamaya yaramaktadır. Tahmine dayanan cevaplardan kaynaklanabilecek
hatalar ayıklandıktan sonraki net cevap durumunu vermektedir.
C = Doğru seçilen kutucuk sayısı, C = Toplam doğru kutucuk sayısı
1

2

3

4

C = Yanlış seçilen kutucuk sayısı, C = Toplam yanlış kutucuk sayısı
Bu formüle göre öğrencilerin puanları +1, 0, -1 arasında değişir. Bu puanı 10 üzerinden değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırmak
amacıyla 1+ ile toplanır, elde edilen sayı puana dönüştürmek için 5 ile çarpılır.
Yapılandırılmış Grid Örnekleri
Aşağıdaki numaralandırılmış kutucuklarda çeşitli hayvan isimleri verilmiştir. Tabloyagöre aşağıda verilen soruları kutucuk numaralarını kullanarak
cevaplayınız.

1

2
Örümcek

4

3
Balina

5
Yengeç

7

6
Sazan

8
Kartal

Kelebek

Yılan
9

Solucan

Kurbağa

1. Yukarıdaki kutucuklardan hangisi/hangileri omurgalı hayvanlar sınıfına
dâhil olan canlıları içerir?
2. Birinci soruda seçtiğiniz hayvanları balık-sürüngen-kurbağa-kuş- memeli doğrultusunda sıralayınız.
3. Yukarıdaki kutucuklardan hangisi omurgasız hayvanlar sınıfına dâhil
olan canlıları içerir?
Yapılandırılmış Grid in Değerlendirilmesi
1. soru için seçilmesi gereken doğru kutucuklar: 2, 5, 6, 7, 9; yanlış kutucuklar ise: 1, 3, 4, 8’dür.
Örneğin bir öğrenci bu soruyu tam olarak cevaplayarak 5 doğru ve 0
yanlış kutucuk seçtiğini varsayalım.
Yukarıda verilen formül kullanılarak;
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5/5-0/4=1-0=1 sonucuna 1 eklenerek
1+1 = 2 bulunur ve sonuç 5 ile çarpılarak
5 x 2=10 bulunur.
Örneğin başka bir öğrenci bu soru için 3 doğru ve 2 yanlış kutucuk
seçtiğini varsayalım. Yukarıda verilen formül kullanılarak;
3/5-2/4= 0,60-0,50=0,10 sonucuna 1 eklenerek
0,10+1 = 1,10 bulunur ve sonuç 5 ile çarpılarak
5 x (1,10)=5,50 veya bulunan sonuç yuvarlanarak 6 bulunur.
Güneş Sistemi Örneği

1 Jüpiter

2 Satürn

3 Venüs

4 Merkür

5 Dünya

6 Uranüs

1. Yukarıda verilen gezegenleri güneşe yakınlıklarına göre doğru şekilde
nasıl sıralarsınız?
………………………………………………………………………………
2. Yukarıda verilen kutucuklarda yer alan gezegenlerden hangisi güneş
sisteminin en büyük gezegenidir?
………………………………………………………………………………
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3. Yukarıda verilen kutucuklarda yer alan gezegenlerden hangisi güneş
sisteminin en küçük gezegenidir?
………………………………………………………………………………
4. Yukarıda verilen kutucuklarda yer alan gezegenlerden hangileri iç gezegendir?
………………………………………………………………………………
5. Yukarıda verilen kutucuklarda yer alan gezegenlerden hangileri dış gezegendir?
………………………………………………………………………………
Yapılandırılmış Grid Tekniğinin Avantajları
■

Yapılandırılmış grid tekniğinde öğrencilerin şansa bağlı olarak soruları cevaplamaları hemen hemen imkânsızdır.

■

Öğrencilerin konu ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

■

Doğru kutucukları bilebilmesi için öğrencinin konu alan bilgisinin oldukça iyi olması gerekmektedir.

■

Öğrencilerin yanlış kutucukları seçmeleriyle birlikte konuyla ilgili
yanlış veya eksik bilgileri ortaya çıkarılır.

■

Yapılandırılmış grid tekniği çok kısa bir zamanda öğrenciler tarafından uygulanabilir.

■

Yapılandırılmış grid tekniğinde şans faktörünün etkisi azaltılarak bilen ve bilmeyen öğrenci arasındaki ayrımın yapılması sağlanır.

■

Yapılandırılmış grid tekniği kısmi bilginin değerlendirilerek ödüllendirilmesinde fayda sağlar, böylece öğrenci motivasyonun artmasında
etkili olur.

■

Öğrencilerin verdiği cevap konu hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerini
ortaya çıkararak bilişsel yapıdaki aksaklıkları gösterir.

■

Bu teknikte öğrencilerin konuyu bilmeden soruyu doğru cevaplamaları yani tahminde bulunmaları hemen hemen imkânsızdır.
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Yapılandırılmış Grid Tekniğinin Dezavantajları
Tekniğin hazırlanması aşamasında zaman gerektirdiği konusunda sınırlılığından bahsedilebilir. Bu teknik eğer öğretmen tarafından hazırlanıyorsa
hazırlanma aşamasında zaman harcamayı gerektiren bir tekniktir.
Kavram Haritaları
Öğretim sürecinde, bilginin yapılandırılarak içselleştirilmesi, doğru anlamlandırma ile pekiştirilmesi kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Bu şekilde olan
öğrenme-öğretim bireyin eğitim öğretime başladığı ilk yıllardan itibaren uygulanmalıdır. Öğretimin dinamik-geliştirilebilir metot ve tekniklerle yapılması
gerektiği ve bu sürecin öznesi olan “öğrencilerin” kişiliklerinin, ilgilerinin, yaşlarının, öğrenme hızlarının, hazır bulunuşluklarının göz önünde bulundurulması
gerektiği unutulmamalıdır.
Bilmek kavramakla mümkündür. Öğrenmenin ilk yıllarında kavramlar
yanlış öğrenilirse, öğrenim sürecinin ilerleyen yıllarında sorun sarmal olarak
büyüyecek ve düzeltilmesi, telai edilmesi zor olmasının yanında ilk öğrenmelerle sonraki öğrenmeler arasında olumlu transfer de yapılmasına engel
olacaktır.
“Kavram” kelimesi güncel Türkçe sözlükte, bir nesnenin veya düşüncenin
zihindeki soyut ve genel tasarımı veya nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle “kavramların” soyut olarak düşüncemizde
yer aldığını ancak gerçek dünyada örneklerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu
çalışmada kavram oluşturma sürecine, kavram türlerine değinilmeyip ,“kavram öğretimine” vurgu yapılmak amaçlanmıştır.
Daha önce de değinildiği üzere “kavramlar” soyut olarak bireyin düşünce sisteminde yer alır. Kavram öğretimin amacı kavramların zihinde doğru
yerleşmesini sağlamaktır. Öğrenci öğrendiklerini yeni durumlara uyarlayabiliyorsa, bilgileri kendi cümleleri ile ifade edebiliyorsa ve örneklendirebiliyorsa
kavramış (öğrenmiş) olarak kabul edilmektedir.
Kavram öğretiminde basitten karmaşığa doğru hiyerarşik bir sıra vardır.
Öğrenci grubu ise öğrenme düzeyleri –hızları farklı bireylerden oluşmaktadır.
Bu nedenle “kavram öğretimi sürecinde” öğrencilerin hiyerarşik seviyeleri de
dikkate alınmalıdır. Geleneksel öğretim sürecinde öğrenciye direkt olarak kavramı ifade eden sözcükler-tanımlar-kavramın ayırıcı özellikleri verilirken yeni
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ve alternatif yöntemlerde öğrenciye kavramla ilişkin birçok örnek verilip bir
genellemeye gitmesi ve ayırt edici nitelikleri bulmasının sağlanması amaçlanır. Bu şekilde soyut olanın somutlaştırılmasının da sağlandığı söylenilebilir. Özellikle öğrenim sürecinin ilk yıllarında soyut içeriğin öğrenilmesinin zor
olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle kalıcı öğrenme için somutlaştırmanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Kavram Haritaları ve Kavram ağları bu
amaçla geliştirilmiştir.
Öncelikle Kavram Haritaları ve Kavram Ağlarının, başlangıçta, bir ölçme
değerlendirme aracından ziyade öğrenme öğretme sürecini daha etkili hale
getirmek için kullanılmasının daha uygun olduğu unutulmamalıdır. Kavram
Haritalarının ve Ağlarının öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerle birlikte
hazırlanması ve değerlendirilmesi, aynı düzeydeki sınıflarda çapraz olarak
kullanımı daha etkili ve kalıcı öğrenme sağlayacaktır. Bir ünitenin-kazanımın
başında veya sonunda da kullanılabilir. Ünite başında uygulanması ile öğrencilerdeki eski öğrenmelere dayalı; ünite sonunda uygulanması ile de ünite sonucundaki kavram yanılgıları tespit edilebilir. Bu şekilde elde edilen sonuçlara
göre aralarında aşamalılık ilişkisi olan ünitelerde kavram öğretimi planlaması
da revize edilebilir.
Kavram Haritaları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
■

Kazanım veya Üniteye ilişkin kavramlar belirlenir

■

Seçilen Kavramlardan en genel olanı yani haritası yapılacak kavram
seçilir

■

Ana (veya en genel) kavramla ilgili diğer kavramlar genelden özele
doğru sıralanır

■

Kapsam olarak aynı genel seviyedeki kavramlar aynı hizada yazılır

■

Kavramlar kutu veya yuvarlak içerisine alınır

■

Her bir kutu ilişkili olduğu diğer kutu ile arasında bir ok çizilerek birleştirilir. Ok üzerine iki kavram arasındaki ilişki belirtilir. İlişki karşılıklı
olabileceği gibi tek yönlü de olabilir.

■

Örnekler hiyerarşik olarak dizilen kavramlardan en sondaki kavramdan sonra yazılmalıdır.

■

Kapsam açısından hiyerarşik olarak en genel, daha az genel ve genel
olarak dizilen kavramlar arasında çapraz ilişkiler de belirtilir.
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Kavram Haritalarının Avantajları
■

Bir kazanıma ilişkin kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkiyi tek bir
sayfada ve örnekleri ile birlikte organize edilmiş bir şekilde görmemizi sağlar

■

Anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlar

■

Bir defa hazırlanıp güncellenerek- geliştirilerek defalarca kullanılabilir.

■

Yeni öğrenilen bilgiler ile eski bilgilerin tutarlı bir şekilde organize edilerek hafızaya yerleştirilmesini sağlar.

■

Bireysel farklılıklara ve farklı öğrenme düzeyine uygundur.

■

Öğrencilerle birlikte yapılırsa etkili öğrenme ortamı oluşturarak
öğrenme sürecini monotonluktan kurtarır.

■

Öğrencilerle birlikte yapılırsa öğrencilerin kavram yanılgılarının anında
tespitine olanak sağlar.

■

İşbirliği içerisinde tüm öğrencilerin katılımının sağlandığı bir öğrenme
ortamı oluşmasına yardımcı olur.

Kavram Haritalarının Dezavantajları
■

Hazırlanması zor ve karmaşık gelebilir.

■

Her konu veya kazanımın öğretiminde kullanılması uygun olmayabilir.

■

Sınıf ortamında öğrencilerle birlikte hazırlanırsa gürültülü bir sınıf ortamına sebep olabilir ve bu nedenle öğretme-öğrenme süreci amacından sapabilir.

■

Türkçe cümle yapısına göre ters olmasından dolayı kavramlar arası
ilişki görülmesi ve ifade edilmesinde güçlükler yaşanabilir.

Kavram Haritalarının Puanlanması
Öncelikle daha önce değinildiği üzere Kavram Haritalarının ölçme değerlendirme aracı olarak kullanılmasından ziyade öğretme aracı olarak kullanılmasının daha avantajlı olabileceği unutulmamalıdır. Eğer ölçme aracı olarak
kullanılacaksa sınıf ortamında bir örneği daha önceden öğrencilerle birlikte
yapılmalıdır. Kendi oluşturduğunuz kavram haritası için kendi puanlama çizelgenizi oluşturabilirsiniz. Ancak hiyerarşik, tek yönlü veya karşılıklı ve çapraz
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ilişkinin ayrıca kavram ve örneklerin puanlanması gerektiğine dikkat ediniz.
Puan ağırlığı olarak en yüksek puan genellikle çapraz ilişkilere verilir. Daha
sonra toplanan puanlar onluk veya yüzlük sisteme çevrilebilir. Aşağıda kursiyer öğretmenlerimizin geliştirdiği bir kavram haritası örneği bulunmaktadır.

KAN
Organıdır
Temizler

OMURİLİK
Organıdır

Çeşididir

Organıdır

Çeşididir

DOLAŞIM
SİSTEMİ

DAMARLAR

BEYİN

SİNİR
SİSTEMİ

Oluşturur

DESTEK VE
HAREKET
SİSTEMİ

Çeşididir

İSKELET

Oluşturur

Organıdır
KALP

VÜCUDUMUZDAKİ
SİSTEMLER

Çeşididir

Çeşididir
AKCİĞER

Organıdır
BÖBREKLER

BOŞALTIM
SİSTEMİ

SOLUNUM SİSTEMİ

Organıdır

Organıdır
Organıdır
Organıdır
SOLUK
BORUSU

KAS

Organıdır

AĞIZ
BURUN

KALIN
BAĞIRSAK

SİNDİRİM
SİSTEMİ

YEMEK
BORUSU

Organıdır
ÜRETER

ÜRETRA
Organıdır

YUTAK

Organıdır

İDRAR
KESESİ

Organıdır

MİDE

İNCE
BAĞIRSAK

Şekil 9. Örnek bir kavram haritası (7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi)
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SAYISAL DERSLER
Taslak Ders Planı (1)
BÖLÜM I
Ders

Fizik (Örnek Video 1)

Seviye/Sınıf

Altıncı Sınıf (11-12 yaş)

Ünite/Konu

Fiziksel Miktarlar (Çokluklar) ve Birimler

Süre

50 dk.

Amaçlar/ Hedeler
Öğrenciler:
"Fiziksel Çokluklar ve Birimler” bölümüne özgü konu ve kavramları tanımlayıp kavramalıdır,
Tanımlanan konu ve kavramları oluşturulan kirterlere göre gruplamalıdır,
Konu ve kavramlar arasındaki ilişkileri analiz etmelidir,
Bir kavram haritası tasarlayabilmelidir
BÖLÜM II
Fizik dersi görmeye başlayan 6’ncı sınıf öğrencileri için kavram haritaları belirli anahtar terimler etrafında öğrenme materyallerini organize etmeye
yarar. Referans kavram merkeze yerleştirilerek onunla ilişkili kavramlar ve
türetilmiş ikirler etrafına sıralanır. Altıncı sınıftaki Fizik dersi için bir kavram
haritası hazırlama işi içerisinde kıyaslama, sınıflama ve sıralama işlemleri yer
almaktadır.
Oluşturma Aşaması - ““Fiziksel Çokluklar ve Birimler” bölümünde kazanılan bilgilerin gözden geçirilmesi / düzeltilmesi için ders sırasında kavram
haritasının konusunu öğretmen öğrencilere anlatır.
Bu örnekteki uğraş alanı ”Fizik nedir?” olacaktır.
Anahtar kavramların tanımlanması aşaması (beyinfırtınası) – öğrenciler,
iziksel özellikler, olaylar, miktarlar ve birimlerle alakalı olduğunu bildikleri kavramları tanır/tanımlar. Bu kavramlar tahtaya ve sonrasında defterlere yazılır.
Anahtar kavramların hiyerarşik olarak sınıflandırılması aşaması - Öğrenciler çeşitli kriterlere göre (iziksel özellikler, olaylar, miktarlar ve birimler) beyin
fırtınası aktivitesi sonrasında, bu kavramlar arasındaki bağlantıları kurarak ve
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ilgisiz bilgileri çıkararak tahta üzerine listelenmiş başlıkları gruplarlar.
Kavram haritasının ön oluşturma aşaması – öğrenciler kavramlar arasındaki ilişkileri kurarakve sebep sonuç ilişkilerini oluşturarak anahtar kavramlardan harita oluşturacaktır. Öğrenciler özel anahtar kelimeleri tek ve çift yönlü
ara bağlantı doğruları üzerine yazacaklardır.
Bu kavram haritasının oluşturulması öğrencinin ilgisinin çekilerek uyarılmasına ve Fizik dersinin iyi bir şekilde işlenilmesine katkı sağlar. Kavram
haritası metodu izik dersi almaya başlayan öğrencilerin: bilişsel kabiliyetlerini
geliştirmesine (tanımlama, kontrol etme, tasvir etme, yorumlama, korelasyon
kurma, formülasyon ve kavrama); değerlendirme ve öz değerlendirme kapasitesini artırmasına; takım çalışması becerilerini artırmalarına; tavırlarının,
eleştirel ve yaratıcı düşüncelerinin oluşmasına yardımcı olur.
Kavram haritası ayrıca motivastonu artırır: kavram haritaları merakı, yaratıcılığı ve daha yüksek seviyeli düşünceyi ifade eder ki bunlar her bir öğrenci
için ilgili, otantik, orijinal ve optimal zorluk içeren öğrenme amaçları tarafından uyandırılır. “Grigore Moisil Ulusal Koleji” 6’ncı sınıfları tarafından yapılan
kavram haritası örneği:
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Taslak Ders Planı (2)
BÖLÜM I
Ders

Fizik (Örnek Video 2)

Seviye /Sınıf

9.sınıf (15-16 yaş )

Ünite/Konu

Kinematik

Süre

50 dk.

Amaçlar/Hedeler
Öğrenciler
“Kinematik” bölümüne özgü konu ve kavramları tanımlayıp kavramalıdır,
Tanımlanan konu ve kavramları oluşturulan kirterlere göre gruplamalıdır,
Konu ve kavramlar arasındaki ilişkileri analiz etmelidir,
bubbl. us’u kullanarak bir kavram haritası tasarlayabilmelidir
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
Yeni kavramların etkin biçimde öğrenilmesi öğrencinin zihninde zaten
var olan kavramlara ve bu kavramlar arasında kurulmuş olan ilişkilere bağlıdır. Konstrüktivist teoride, Fizik dersinde yeni şeylerin öğrenilmesi öğrencinin
zihninde yeni bir alıcı rezervuar inşa etmeye ve bunu temel ikirler ortaya çıkarıldığında bunlarla ilişkilendirmeye bağlıdır.
Kavram haritaları belli anahtar terimler etrafında öğrenme materyalinin
organize edilmesi anlamına gelmektedir. Referans kavram merkezi biçimde
yerleştirilerek etrafına ilişkili kavramlar yerleştirilir ve ikirler türetilir. Fizik için
bir kavram haritası hazırlamak kıyaslama yapmayı, sebep göstermeyi, sınıflamayı ve sıralama işlemlerini gerektirir.
Başlangıç Aşaması – öğretmen “Kinematik: materyal noktasında hareket
tipleri” adlı bölümde kazanılan bilgilerin gözden geçirilmesi /düzeltilmesi için
bir ders boyunca öğrencilere kavram haritasının temasını anlatır.
Anahtar kavramların tanımlanması (beyin fırtınası) aşaması - öğrenciler
materyal noktasının hareketi hakkında bildikleri ikir ve kavramları tanımlayıp
kavrarlar. Bunlar tahtaya ve defterlerine yazılır.
Anahtar kavramların hiyerarşik sınıflaması aşaması - Öğrenciler çeşitli
kriterlere göre (önem, yararlılık, ilgililik ve gerçekleşme derecesi) beyin fırtınası
aktivitesi sonrasında, bu kavramlar arasındaki bağlantıları kurarak ve ilgisiz
bilgileri çıkararak tahta üzerine listelenmiş başlıkları gruplarlar.
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Kavram haritasının ön oluşturma aşaması - öğrenciler kavramlar arasındaki ilişkileri kurarakve sebep sonuç ilişkilerini oluşturarak anahtar kavramlardan harita oluşturacaktır. Öğrenciler özel anahtar kelimeleri tek ve çift yönlü
ara bağlantı doğruları üzerine yazacaklardır.
Kavram haritasının dijital ortama dönüştürülmesi aşaması–öğrenciler
bubbl.us uygulamasını haritaya son şeklini vermek amacıyla kavramları ve
aralarındaki ilişkileri düzenlemek için kullanacaktır.
https://bubbl. us/ kavram haritalarını online olarak oluşturmak için kullanılan basit bir uygulamadır. Oluşturulan haritalar image ya da HTML olarak
kayıt edilebilir ya da gönderilebilir. Bunun yanında, blog veya web sayfalarında
yayınlanmadığı için bu haritalar print edilebilir veya e mailden gönderilebilir.
Harita tamamlandıktan sonra, öğrenciler kavram haritasını Facebook sınıf
grubuna yükleyebilirler.
Bu metodun açık doğası öğrencilerin uyarılması ve ilgilerinin çekilmesi
için yardımcı olur, öğrenilen konunun iyi bir araştırması yapılmış olur öğrenildiğinin, öğretildiğinin ve bunların ölçüldüğünün bilgisi teyit edilmiş olur.
Örneğin, hareket tipleri gibi bir yeni kavram kazanımı olduğunda kavramı tanımlayan ortak özellikleri tüm öğrencilerin bilmesi önemlidir. Böyle bir durum
kendi başına olmayacağı için öğretmenin öğrencilere kişisel mental işlemeye
destek veren ve rehberlik eden çeşitli bilişsel organize ediciler sunması gerekmektedir.
Bu durumda, öğretmen kolaylaştırıcı, danışman ve öğrenci gruplarında
eğitimsel interaktiviteyi uyaran, artıran ve mental aktivizmin yönlendirilmesinde ikirleri netleştirmek için bilimsel tavsiyeler veren bir role bürünür. Kavram
haritası kullanarak Fizik öğreniminin çok sayıda avantajı vardır. Örneğin;
•

Yeni özümsemeler için şartlar yaratma ve bilgileri organize etme,

• Mevcut bilgi yapısı içerisine yeni kavramların entegrasyonunu gerçekleştirme,
• Kavramların anlaşılmasının kolaylaştırılması ve teorik bilginin uygulamaya geçirilmesi için zorlanması,
• Sentez kapasitesinin geliştirilmesi ve uzun açıklama cümlelerinden
kaçınılması.
Ayrıca, kavramlar arasındaki ilişkiler vurgulanarak ezbere dayalı eğitim
tipinden kurtulmak mümkündür. Bunun yanında ilişkilerin daha iyi oturtulma-
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sı için aktif ve bilinçli bir öğrenme ile öğrenciler kavramlar arasındaki ilişkilere
daha fazla dikkat etmeleri için teşvik edilirler.
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“Grigore Moisil Ulusal Koleji” 9/B sınıfı öğrencisi tarafından hazırlanan bir
örnek kavram haritası:

YER DEĞİŞTİRME HAREKETİ
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Taslak Ders Planı (3)
BÖLÜM I
Ders

Fizik (Örnek Video 3)

Seviye /sınıf

11.sınıf (17-18 yaş)

Ünite/konu

Mekanik Dalgaların Uygulamaları

Süre

50 dk.

Amaçlar/Hedeler
Öğrenciler :
Kendi uygulamalarını açıklayabilmek için “Mekanik Dalgalar” konusuna özel
terim ve kavramları kullanmalıdır.
Proje için takımlar halinde çalışmalıdır,
Projeyi sınıfa sunmalıdır,
Hakem değerlendirme kartını doldurmalıdır.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
Proje – tabanlı öğrenme otantik ürünlerin elde edilmesi ile sonuçlanan
zorunlu problem araştırma aktivitelerindeki öğrencileri dikkate alır. Proje –
tabanlı öğrenme performans ve sonuçlara dayanarak öğrenmenin otantik
demonstrasyonlar ve sorgularla gösterildiği geniş kapsamlı ödev ve görevler
yoluyla bir konudaki bilgi ve becerilerin gelişmesini sağlar.
Pedagojik yapının üç unsuru olan öğretmen, öğrenci ve öğrencinin kazandığı bilginin dinamik ve sürekli etkileşimini proje tabanlı öğrenmeyi artırır.
Her bir projenin belirli bir amacı ve pratik ve yaratıcı bir sonucu vardır (proje üç
aşamaya dayanır: hazırlık, uygulama ve iletişim).
Başlangıç aşaması – öğretmen 4 öğrenciden oluşan takımlara projelerinin konularını sunar. Takımlar çekilişle öğretmenin hazırladığı konu listesinden kendi konularını belirlerler. Konulara örnek olarak; telli çalgılar veya ses
tüpleri, insan işitme sistemi, insan ses yolu, sismoloji, sesi kullanarak kişisel
korunma, ultrason, infrason, vb. verilebilir.
Proje hazırlama aşaması –öğrenciler, kendi uygulamalarını açıklamak için
mekanik dalgalar hakkında bildikleri kavramları ve ikirleri tanımlayıp kavrarlar.
Daha sonra bunlar PowerPoint slideshow veya VIDEO klip oluşturmak için
kullanırlar.
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Proje sunumu aşaması – öğrenci takımları sınıfın huzurunda üzerinde
çalıştıkları uygulamalarını sunarlar.
Akran değerlendirme (hakem değerlendirmesi) aşaması –orijinal bir biçimde sunulmuş olan değerlendirme gridine dayanarak her öğrenci diğer öğrencinin projesini değerlendirir.

Öz değerlendirme aşaması–her öğrenci kendi üretme seviyesini değerlendirir ve takımının projesini sunar. Öğrenci, başarılabilen en yükseğin yüzdesi olarak sonucu açıklayacaktır. Öğrenci kendini aşağıda verilen ilm değerlendirme rubriği ile değerlendirebilir (Bknz Taslak Ders Planı 9) .
Bu projeler, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirir. Öğrenciler işbirliğine
girişirler, birbirlerine yardım ederler ve belirli kabiliyetlerle donatılmış öğrenciler birbirlerinden pek çok şey örenebilirler. Sürekli etkileşim içerinde olan
öğrenciler farklı bakış açılarını izah etmeyi öğrenirler bu sayede müzakere
edebilme, işbirliği yapabilme ve anlaşmazlıkları çözebilme kabiliyeti kazanırlar.
Öğrenmeye bir anlam ve boyut katarlar, öğrencilerin öğrenme hazzını yeniden
tattırırlar ve kendi kişiliklerinin gelişimini sağlarlar.
Proje tabanlı öğrenme, öğrenciye aktif, tanımlı ve diğer öğrencilerle gelişme, uyum ve ikir değişimi amaçlı işbirliği arzulayan bir kişinin bütüncül
görüşünün bir parçasıdır.
Proje tabanlı öğrenme bilgi ediniminin ve aktarımının sistematik sürecidir. Bu süreçte öğrenci, eğitim bağlamında değerlendirilebilecek bitmiş ürün
haline gelen gözlemlenebilir bir aktiviteyi kendi başına ya da arkadaşları ile
öğretmenin rehberliğinde belirli bir sürede kurgular, planlar ve gerçekleştirir.

ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMA KILAVUZU | 61

Taslak Ders Planı (4)
BÖLÜM I
Ders

Fizik (Örnek Video 4)

Seviye/Sınıf

9 (15-16 yaş)

Ünite/Konu

Newton Mekaniğinin Prensipleri

Süre

50 dk.

Amaçlar/Hedeler
Verilen konu ile ilgili olarak kavramları, ikirleri ve cümleleri tanımlamak,
Eleştirel düşünme ve system oluşturma yeterliliklerini kullanmak
Kavramlar arası ilişkileri oluşturmak,
Kavramsal bir harita tasarlamak
Bölüm II: Ders PlanI
Öğretmen değerlendirme sürecini hazırlar:
- Öğretmen öğrencilere kavramsal haritanın konusunu sunar, öğrenciler
değerlendirmenin amaçlarını göz önüne alarak ve önceki bilgilerini de kullanarak kavramsal bir harita oluştururlar.
Ölçme Aşamaları:
- Beyin fırtınası: öğrenciler Newton mekaniğinin prensiplerine dayalı olarak bildikleri ikirleri ve kavramları defterlerine yazdılar.
- Bu çalışma görevinin sonucu olarak, yazılan kavramlar ve ikirler yazı
tahtasında sistematize edildi ve öğrencilerin kavram haritalarını oluşturmaları
için aynı unsurları kullandılar.
- 15 dk içerisinde öğrenciler defterleri üzerinde çalışırlar, tahtada beyin
fırtınası aşamasında yazılmış olan anahatları aralarındaki ilişkiyi kurmak ve
ilişkisiz bilgileri silmek için farklı kriterlere (önem, yararlanma, ilgililik, başarı
derecesi) göre sınıflarlar.
- Öğrenciler, işaretleyerek ve anahtar kalimeler arasındaki çift ve tek yönlü
çizgileri bağlayarak ve kavramlar arası ilişkiyi kurabilmek için anahtar kavramlardan başlayarak ve sebep sonuç ilişkilerini açıklayarak tahtadaki haritayı dolduracaktır.
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Ölçme sonucu:
- Öğrenciler graik organizer oluşturacaktır ve bilimsel içeriğin sindirilmesine ve daha iyi seviyede kazanımlar elde edilmesine sebep olacakıtr.
- Kavramsal harita öğrencinin: bilişsel kapasitesini, değerlendirme ve öz
değerlandirmesini, takım çalışma becerilerini, tavırlarını, eleştirel düşünme ve
sistemik ve sentez kapasitesini geliştirir.
- Kavramsal harita anlayışın, bilginin ve uygulanabilirliğin pratiğe geçirilmesine olanak sağlar, çünkü kavramlar izole biçimde kendi başlarına var olamazlar ancak diğerleri ile ilişkili olunca kavramlar belirginleşir.
- Bu metot motivasyonu artırır. Çünkü kavram haritası merak ve yaratıcılık ve daha üst düzeyde düşünme becerisi içerir ve gerektirir ki bunun sonucunda ilişkili öğrenme amaçları, otantik, optimal zorluklu ve orijinal bir yaklaşım öğrenciler için ortaya konmuş olur.
MATEMATİK
Taslak Ders Planı (5)
Bölüm I
Ders

Matematik (Örnek Video 5)

seviye /sınıf

11.sınıf (17-18 yaş)

ünite/Konu

Karmaşık Sayılar (Grid ile değerlendirme)

süre

40’

amaçlar/Hedeler
Karmaşık sayıları reel ve sanal kısım olarak ayırabilmek
Karmaşık sayıları karmaşık düzlemde göstermek.
Karmaşık sayıların eşleniklerini bulmak
Karmaşık sayıların modüllerini bulmak
Karmaşık sayıların argümentlerini bulmak
Karmaşık sayıların aralarındaki uzaklığı bulmak.
Karmaşık sayıları karmaşık düzlemde vektörlerle modelleyebilmek.
Açıklama: Yukarda bahsedilen her bir kazanım için öğrenci birden fazla uygulama yapacağından bu esnada ciddi bir egzersiz çalışması da yapma
durumundadır.
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Bölüm II: Dersin tanImI
Uygulama esnasında eğer daha önce form üzerine bir yönerge yazılmamışsa bazı konularda kesinlikle hatrlatma yapılır.
Uyarı: Bunlardan en önemlisi bir soru için en fazla kaç kutu numarası yazılabileceği ve cevap verilmemiş sorunun değerlendrmeğe alınmayacağıdır.
Aksi takdirde yöntemin değerlendirme sisteminden kaynaklanan ciddi sıkıntılar çıkacaktır.
Örnek1: 9 kutulu bir gridin bir sorusunu boş bırakan öğrencinin bu sorusu değerlendirilirse;
[(0/4 – 0/5)+1]x5=5…..(öğrenci yapmadığı sorudan 5 puan talep edebilir.)
Örnek2: 9 kutulu bir gridin bir sorusuna tüm kutu numaralarını yazan bir
öğrencinin bu sorusu değerlendirilirse;
[(4/4 —5/5)+1]x5 = 5…..(Öğrenci tüm numaraları yazdığı bir soruda 5
puan talep edebilir.)
Öğrencilere yapılandırılmış grid tekniği ve değerlendirilmesi kısmı hatırlatılır. Bir nevi çoktan seçmeli değerlendirmesi olan grid tekniğinin farklarından,
avantajlarından ve sıkıntı doğurabilecek yönlerinden bahsedilir.(bknz. grid
avantajları dezavantajları)
Daha önce hazırlanmış olan karmaşık sayılar konusundaki grid formu
her bir öğrenciye kodlanarak dağıtılır.
Açıklama: Bahsedilen kodlama basit bir barkod sistemi şeklinde yapılmıştır. Sınıftaki her bir öğrenciye öğrencilerin bilmediği bir kod verilmiş, bu
kodlara göre kâğıtlar dağıtılmıştır. Bu sayede her bir öğrenci uygulama sonunda kime ait olduğunu bilmediği kâğıdı değerlendirecektir.
Formdaki her bir kutucuktaki veriler aslında birer karmaşık sayıdır. Bir
verinin birden fazla sorunun cevabı olabileceği ve yine bir sorununda birden
fazla cevabının olabileceği tekniğin tanıtım aşamasındaki uygulamalarda
mutlaka vurgulanmalıdır.
Belirlenen süre (10 dk) içerisinde her bir soruyu cevaplamaları istenir.
Açıklama: Cevaplama esnasında boş kâğıtlarda dağıtılır ve işlemleri bu
kâğıtlarda yapmaları, grid formu üzerinde sadece cevap numaralarını yazmaları istenir.
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Süre bitiminde kâğıtlar toplanır ve değerlendirme öncesi cevap anahtarı
açıklanır. Bir soru için öğretmen tarafından örnek bir değerlendirme yapılır.
Örnek:1.soru için doğru kutular; 2,4,5,9 Öğrencinin cevapları da ;1,2,7,9
olsun
[(2/4–2/5)+1]x5 =5,5 (öğretmen 5,5 puanı yönerge doğrultusunda 6
puan yapabileceği gibi tüm soruların puanlaması yapılıp toplam puan üzerinden de yuvarlama yapılabileceğini açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme: Süre bitiminde toplanan kâğıtlar farklı öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler kime ait olduğunu bilmedikleri kâğıtları daha önce
açıklandığı şekilde değerlendirirler.
Puanlandırılmış kâğıtların kodlarına bakılarak hangi öğrenciye ait olduğu
belirlenir. Puanları açıklanır ve kontrol etmeleri için sahiplerine dağıtılır. Bu uygulamanın bir sınav şeklinde de yapılabileceği unutulmamalıdır.
Not: Uygulamanın yapıldığı okulda (T.T.N.T Sosyal Bilimler Lisesi) bazı sınavlarda sınavın bir bölümü grid olarak hazırlanmış ve belirtilen kurallar doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.
Yapılandırılmış Grid (Karmaşık Sayılar)
Tablo ile verilen Grid içerisinde bulunan karmaşık sayılardan aşağıdaki sorulara cevap olanların kutu numaralarını belirtiniz.Kutuların tamamının
seçildiği yada hiç seçilmediği sorular değerlendirilmeyecektir.Değerlendirme
her bir soru için 10 puan üzerinden
[((doğru sayısı)/(toplam doğru sayısı)-(yanlış sayısı)/(toplam yanlış sayısı)+1).5]formülü kullanılarak yapılacaktır.
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S.1) Yukarıdaki karmaşık sayılardan argümentleri (o, π ) aralığında olanları yazınız.
(örnek:{5,6,9} gibi
C.1)…………………………………………….
S.2)Yukarıdaki tablo içerisindebulunan karmaşık sayılardan hangilerinin
modülüne eşit modüllü karmaşık sayı vardır.
C.2)…………………………………………….
S.3)Yukarıdaki tablo içerisinde bulunan karmaşık sayılardan hangilerinin
eşleniği tabloda yer alır
C.3)…………………………………………………
S.4)Yukarıdaki tablo içerisindebulunan karmaşık sayıların her birinin bir
yer vektörünü ifade ettiği düşünüldüğünde bu vektörlerden X ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açısı dar açı olanları belirleyiniz.
C.4)…………………………………………………..
Taslak Ders Planı (6)
BÖLÜM I
Ders

Matematik (Örnek Video 6)

Seviye /Sınıf

9.sınıf

Ünite/Konu

Fonksiyonlar (Kavram haritası, Kelime Eşleştirme)

Süre

40’

Amaçlar/Hedeler
■

Öğrencilerin fonksiyon konusunda öğrenmeleri gereken kavramları tespit edebilmeleri

■

Fonksiyon konusunda kavramlar arasında doğrudan bağlantıları belirtir.

■

Fonksiyon konusunda kavramlar arasında çapraz bağlantıları belirtir.

■

Fonksiyonlar üzerinde yapılan işlemleri kavramlar üzerinden belirtir.

■

Fonksiyon konusundaki kavramları bağlantılar ve çapraz bağlantılar
yardımıyla Kavram Haritası şeklinde düzenler.
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BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
Kelime eşleştirme yönteminden yaralanarak,üzerinde alt alta 20 kere
‘fonksiyon:…………………….’ Yazılmış olan bir form dağıtılır.
fonksiyon:…………………….
fonksiyon:…………………….
fonksiyon:…………………….
fonksiyon:…………………….
………….
Açıklama: Bu yöntemde amaç öğrencilerin konu ile ilgili var olan kavram
bilgilelerini yüzeysel olarak tespit etmektir.
Önceden belirlenen 60 sn lik süre başlatılır ve öğrencilerin fonksiyon ile
ilgili akıllarına gelen kavramları hızlı bir şekilde yazmaları istenir.
Açıklama: Öğrenciler belirlenen sürede konu ile ilgili kavramları hatırlamaya çalışırken yazdıkları bir kavram aralarındaki ilişkiden dolayı bir başka
kavramı da hatırlamalarını sağlayacaktır. Bazen aynı kavramı birden fazlada
yazmaları söz konusudur. Bu yöntem kavram haritası için zorunlu bir yöntem
olmayıp kavramların belirlenmesinde tüm sınıfın dâhil olabilmesi için bir araç
olarak seçilmiştir.
Süre bitiminde her bir öğrenci sesli olarak yazdığı kavramları okur ve diğer öğrenciler kendi yazdıklarıyla karşılaştırırlar ve gerekli gördükleri kavramları kendi listelerine eklerler.
Öğrencilerin belirledikleri kavramlar: Bağıntı, Kartezyen çarpım, makine,
fabrika, dönüşüm, küme, alt küme, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, birebir, örten, içine, birebir örten, birebir içine, yatay test, düşey test, graik, analitik düzlem, sıfır fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal
fonksiyon, …
Öğretmen Kavram Haritaları hakkında sınıfa hatırlamalarda bulunur ve
örnek haritalar gösterir. Sonrasında öğrencilerden belirledikleri kavramları kullanarak bir kavram haritası yapmaları istenir.
Açıklama: Bu örnek için hangilerinin ana kavramlar olduğu,hangilerinin
ise alt kavramlar olduğunu belirlemeleri,ana kavramlarla alt kavramları farklı boyutlarda ve farklı renklerle yerleştirmelerinin haritanın anlaşılır olmasını
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sağlayacağı hatırlatılır.Ayrıca kavramlar arasındaki doğrudan ve çapraz bağlantıların net olarak yazılması gerektiği açıklanır.
Öğrencilere yapacakları haritalarda çapraz bağlantıların belirtilmesinin
oldukça önemli olduğu, puanlama durumunda çapraz bağlantıların puan değerinin daha fazla olacağı hatırlatılır. Bu sayede öğrencilerin uzak kavramlar
arasındaki bağlantıları kurabilmeleri ve yorum güçlerini artırmaları hedeflenir.
Öğretmen çalışmaları takip eder ve gerektiğinde öğrencilere bilgilendirmede bulunur. Konunun pekişmesi açısından öğrencilere aynı konuda yeni
bir kavram haritası yapmaları ödev olarak verilir.
T.T.N.T. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi tarafından yapılan kavram
haritası örneği:

Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerden istekli olanlara hazırladıkları haritaları arkadaşlarına sunma imkânı verilir ve soru cevap yöntemiyle kavram
haritasında aksayan yönler belirlenir. Sonrasında hazırlanan tüm kavram haritaları öğretmen tarafından bir rubrik yardımıyla değerlendirilir.
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Taslak Ders Planı (7)
BÖLÜM I
Ders

Matematik (Örnek Video 7)

Seviye /Sınıf

9.Sınıf

Ünite/Konu

Fonksiyonlar (Tanılayıcı Dallanmış Ağaç)

Süre

40 dakika

Amaçlar/Hedeler
Fonksiyonlar konusunda MEB 9.Sınıf Matematik dersi programında
yer alan kazanımlar doğru-yanlış soruları yardımıyla kontrol edilecektir.
Bölüm II: Dersin tanımı
■

Sınıf üçer kişilik gruplara ayrılır ve öğrenciler küme çalışması şeklinde
otururlar.

■

Her bir grup numaralandırılır veya isimlendirilir.

■

Öğretmen Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğini hatırlatır ve daha önce
hazırladığı fonksiyonlar konusunu içeren TDA formunu gruplara dağıtır.

■

Belirlenen süre içerisinde (10 dk) her bir gruptan bir çıkış kapısı belirlemeleri istenir. Bu esnada öğrencilerden grup içerisinde tartışarak
çıkış kapılarını grup kararı olarak belirleyecekleri hatırlatılır.

■

Süre bitiminde her bir gruptan çıkış numaraları istenir. Her bir grubun
sözcüsü çıkış kapılarını nasıl belirlediklerini izah eder.

Hatalı oldukları yerlerde sınıf ya da öğretmen müdahale eder ve doğru
çıkış kapıları sebepleriyle beraber belirlenir.
Ölçme ve Değerlendirme: Her bir grup için ayrı değerlendirme yapılır. Kaç
doğru cevapları varsa ona göre puan alırlar. Bu puan aynı zamanda her bir
grup üyesinin de puanı olur.
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SÖZEL DERSLER
COĞRAFYA
Taslak Ders Planı (8)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek video 8)

Seviye/sınıf

10’uncu sınıf (16-17 yaş)

Ünite/ başlık

Bir devletin ekonomik karakterizasyonu

Süre

50 dk.

Amaçlar/ hedeler
Öğrenciler:
1. Sözkonusu ülkeye özel bir ilgi duymalıdır;
2. Kaynak bulabilecekleri yerleri bilmelidir;
3. Sonunda gurur duyacağı bir ürün ortaya koyabilmek için gayretli olmalıdır;
4. Eski kitaplardan ya da sınıfta derste takip edilen rutin kaynaklardan bilgi
almayı tercih etmemelidir.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
Geleneksel ölçme tekniklerine ilave olarak: sözlü quizler, uygulama aktiviteleri, gözlem gridleri ve ev ödevleri vasıtasıyla ölçme testleri yapılmalıdır.
Alternatif şekillerin kullanımı (deneme, kompozisyon yazma), proje veya portfolyo tavsiye edilmektedir.
Denemeler vasıtasıyla ölçmede kullanılan dört unsur:
ma;

1. Öğrenme ile kazanılan gerçekler, kavramlar ve beceriler ile işlem yap-

2. Ürün kalitesi –yaratıcılık, hayal dünyası, estetik teknik, yerine getirme,
başarma;
3. Yansıma –öğrencilerin kendilerini çalışmalarından daha ileride olma
kabiliyeti, kendi amaçlarını zihinlerinde taşıma, gelişimi değerlendirme ve gerekli değişiklikleri yapma;
4. İletişim –hem performans hem de ürün sunumu sırasında gerçekleştirilir.
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Araştırma ödevleri yoluyla ölçme öğretmene öğrencinin performansını,
özellikle de etkili tavır ve davranışlarını ölçmede bir ölçü geliştirme imkânı sunar.
Bir araştırma ödevinin başarılı biçimde gerçekleştirilebilmesi için okul sömestr döneminin başından itibaren öğrenciler şunalara dikkat etmelidir:
■

Ödev konuları;

■

Değerlendirilme yöntemi (Skor sıkalası);

■

Bu raporların tamamlanması ve gönderilmesi için teklif edilen şartlar
(ekipman, araçlar, odalar vs.).

Bu nedenle, sömestrin ya da eğitim yılının başlangıcında, öğrenciler araştırma ödev konuları hakkında bilgilendirilir ve düşünmeleri ve söz konusu raporu hazırlayacakları ülkeyi seçmeleri için yaklaşık iki hafta süre verilir.
Onuncu sınıflarda ikinci dönem örnek araştırma ödevi: Bir devletin ekonomik karakterizasyonu (öğrenci ülkeyi seçer).
Öğrenciler değerlendirme yapma yöntemi hakkında bilgilendirilecektir ve
puanlama sıkalası sunularak ödevde neyi ele almaları ve aramaları gerekeceğini bileceklerdir.
Puanlama:
1. Devletin yeri ve kısa tanımı: 1 p.
2. Doğal kaynakaları: 1 p.
3. Tarım: 1p.
4. Endüstri: 1p.
5. Taşımacılık: 1 p.
6. Turizm: 1 p.
7. Küresel seviyede devletin durumu: 1 p.
8. Verilen bilgilerin doğruluk ve tutarlılığı: 1 p.
9. Ödevin sunumu: 1 p.
10. Ödevi zamanında teslim etme: 1 p.
Toplam 10 p.
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Ödevlerin sunum tarihinden bir hafta önce bir sonraki hafta kimin sunum
yapacağı kura ile belirlenecek ve dört öğrencinin ismi duyurulacaktır. Jüri ise,
herhangi bir yanlılık tartışmasından kaçınmak için sunum günü yine kura ile
belirlenerek duyurulacaktır.
Ödevlerin değerlendirmeleri dört öğrenci ve öğretmenden oluşan bir jüri
tarafından yapılacaktır.
Her bir jüri üyesi ödevi ve sunumu değerlendireceği bir ıskalaya sahip
olacaktır. Sonunda, herbir jüri üyesinin verdiği notlar sunulacak, ödevler tartışılacak ve değerlendirilecek ve nihai not jüri üyelerinin herbirinin notları arasındaki fark 1 puanı geçmiyorsa o zaman her birinin verdiği notların ortalaması
olacaktır. Aksi durumda ise, notlar arasındaki fark çoğunluğun lehine düzeltilerek ortalama hesaplanır.
Coğrafya Öğretmeni: Milca Ianculovici
"Petru Maior"Technical College / Bükreş

Taslak Ders Planı (9)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek video 9)

Seviye/sınıf

11.sınıf (17-18 yaş)

Ünite/ başlık

Doğal ve antropolojik zararlar

Süre

50 dakika

Amaçlar/ hedeler
Öğrenciler:
• Ev ödevi olarak verilen ve kompleks otantik, günümüz realitesinden ortaya
çıkan bir problemi, (mesela doğal alanlardaki antropolojik zararlar gibi) hedef alan ilmdeki sebep – sonuç – ölçü ilişkilerini tanımlayarak ana ikirden
bahsetmelidirler.
• Belirli kriterler ve standartları takip ederek yapılan projeyi gözlemeli, analiz
etmeli ve puanlamalıdırlar.
• Eleştirel düşünme becerilerini kuşanmalıdır.
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BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
Öğretmen değerlendirme sürecini anlatır
■

Öğrenciler ev ödevi olarak doğal ve antropolojik zararlar üzerine bir
belgesel hazırlayacaktır;

■

Değerlendirme çiftler hâlinde yapılacaktır. Her öğrenciye hakem olduğu çalışmayla ve kendi çalışmasıyla ilgili değerlendirme kâğıtları
verilecektir. Ekte bulunan Film Değerlendirme Rubriğine bakınız.

■

Değerlendirmenin yapılması:

■

15 dk. lık bir süre içerisinde her öğrenci halemi olduğu çalışmayı inceleyerek hakem değerlendirme kâğıdını kullanarak not verecektir
ve ardından öz değerlendirme kâğıdını kullanarak kendi ilmine not
verecektir.

■

Filmlerin sunumu, analizi, karşılaştırması ve değerkendirmesi 2 öğrenciden oluşan bir grup tarafından yapılır. Her öğrenci genel manada araştırmayı, çalışma yöntemini, sunumu ve ortaya çıkan ürünleri
değerlendirecektir.

■

Sonunda, iki öğrenci de kendilerine ve hakem oldukları çalışmaya
verdikleri puanları gönderirler. Bu işlem öğrencilere hem kendilerini
hem de başkasını değerlendirme imkânı sunduğu için daha fazla objektiflik oluşturacaktır.

Değerlendirme sonuçları:
■

Her iki değerlendirme kâğıdını da kullanarak öğrenciler kendilerini
puanlama konusunda motive ederler; bunların ilk amacı öğrencilerin
objektif puanlama yapması değil belirli kriterleri ve standartları verilen bir ürünün değerlendirmesini yapmadaki yeterliliklerinin artırılmasıdır. Burada iyi, kötü ve daha kötü sıralamasını yapabilmek ve bunu
yaparken de hem kendi öğrendiklerini pekiştirmek hem de stratejiler
tanımlamak asıl hedeftir.

■

Film yapımı bir nevi inşaat projesi gibi olduğundan, öğrencilerin görevi pratik ve çekici gelmektedir.
Coğrafya Öğretmeni Magdalena Pâslan
“GrigoreMoisil” National College, Bükreş
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Başlangıç

Orta

İleri

Tecrübeli

1

2

3

4

Belgesel kaynaklarını
tercih etme/kullanma

Rasgele /kaba
taslak biçimde
toplanmış materyaller
Bilgileri (ve doğruluğunu, Filitrelenmemiş
açıklığını) seçme/iltreleme seçim

Rasgele /tercihen seçilmiş ve
alınmış materyaller
Duruma göre
ilitrelenmiş

Yeterli/dikkatli
Yeterli/seçici biçimde toparlanmış biçimde seçilmiş
materyaller
materyaller

Rasgele yapılmış

Rasgele duruma
göre yapılmış

Klibin/ppt sunusunun
tasarımı

Açık olmayan
yapı

Tasarım ve orijinallik

Tamamen kopya Bulunan materedilmiş
yallerden alıntıyla bir bütün
oluşturulmuş

Yazımın doğruluğu/özensizlik

İhmalkârlık /
özensizlik

Dikkatli seçim/Filit- Dikkatli seçim ve
releme
ilitrelenmiş bilgi
Açık bir yapılanma

Orijinal unsurların Çoğunlukla
Orijinal Materyal
yani öğrencinin
kendi yazdıklarının
var olması

Genel hatalar / Bazı yazım hataları Doğru yazım
özensizlik
/bazı özel yazım
ayrıntılarının kaçırılmış olması

Klibe yerleştirilen unsurla- Özel vurguların
rın tipi ve etkinliği (yer, za- olmayışı
manındalık, uzay olayları,
bileşenlerin tanımlanması)

Bazı özelliklerin/ İkna edici unsurların Kullanılan Anahtar unsurlar
unsurların yer- var olması
leştirilme çabası

Dinleyici ya da seyericinin Yok
dikkatini toplama

Utangaç / çekingen

Seyircinin dikkatinin Seyircinin dikkatigeçici bir süre kay- ni yakalama
bolması

İfadeler ve dil (bilimsel bir Slâytları okuma, Slâytlara bakıp Rahat bir sunum
dil kullanımı)
kavramları yan- okumadan ko- yapmayla beraber
nuşma girişimi bazı durumlarda
lış anlama
tereddüt anlarının
olması

Rahat ve akıcı bir
sunum

Teknik terimlerin doğru
kullanımı

İçerikte bulunan
terimlerin/
bilimsel
terimlerin
anlaşılmış olması
Başarılı

Zayıf/çok hata

Karıştırma

Zaman yönetimi (sıkıcılık- Aşırı uzun/sıkıcı Sıkıcı konular/
tan kaçınma yoları)
unsurlar

Şekil: Film Değerlendirme Rubriği

Küçük tereddütler

Seyirciye ve onun
hoşlanacağı bir
duruma yönelik
unsurların olmayışı

Toplam
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Taslak Ders Planı (10)
BÖLÜM I
Ders

Fiziki Coğrafya (Örnek Video 10)

Seviye/Sınıf

9.sınıf

Ünite/Konu

Rölyef tipleri

Süre:

50 minutes

Amaçlar/Hedeler
Öğrenciler:
■

Kıtasal yüzeylerin sınıflandırmasını kavramalıdır;

■

Jeomorfolojik olayların ve her rölyef tipine özel proseslerin sıralamasını
tanımlamalıdır;

■

Kartograik bilgiler kullanarak rölyei açıklamalıdır.

■

Direkt ya da endirekt biçimde realite hakkındaki tartışmaları ele almalıdır,

■

Rölyeflerin incelenmesine dair kendi içerisinden gelen bir ilgi uyanmalıdır;

■

Objektif kriterlere dayalı öz değerlendirme ya da hakem olarak değerlendirmesini hızlandırmalı teşvik etmelidir.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI

Öğrenciler çiftler halinde organize edilir ve sınfta konu setine dayalı olarak bir proje hazırlarlar. Proje yapma süreci öğretmen tarafından sunulan ve
öğrencilerle tartışılan kriterlere dayalı olacaktır. Öğretmen çifte rolle bu krtierleri sunacaktır; içeriğin organizasyonu ve değerlendirmesi.
Değerlendirme gridi (formu; Ek 1) proje sunumu ile aynı anda ekrana
yansıtılır. Böylece, sunum yapanlar da dahil tüm öğrenciler değerlendirmenin
dinamikliğini ve puan yığılmalarının olduğu unsurları görebilirler. Sunum sonunda, sunum yapan ekip diğer ekiplerden tamamlayıcı sorular alabilir.
Değerlendirme motivasyonunu artırmak için skorlarını/sonuçlarını iyileştirmenin yolu ”yukarı/aşağı” sloganları olabilir (Ek 2).
■

Öğrenciler projelerin sunumlarının sırasını kendileri oluşturmalıdır

■

Öğretmen önceki derste tartışılan değerlendirme kriterlerini, her kriter için ayrılan skoru ve bu skorları elde etmek için uymaları gereken
yöntemi hatırlatır.
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■

Bir diğer takım projeyi yakından takip etmek ve kriterlerin sağlamasını yapmakla (uygunluğunu control etmekle) görevlendirilir. Bu takım
sunum yapan ekibin başardığı her bir kriter için skorları işaretleyecek
ve nihai puanlamada tahtada gösterecektir.

■

Sunum sonunda takım nota dönüşecek olan bir skor elde eder. Eğer
not ondalıklı ise takım 0.5 puan kazanacak ya da kaybedecektir. Bu
durumda öğrenciler diğer takımlardan ilave sorular alacaktır.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Her takım yaratıcı ürünlerinde modern teknolojiyi kullanarak bilimsel
içerik oluşturmuştur.
Bilişsel ve davranışsal yeterliliğe dayalı olarak detaylı bir puanlama
oluşturarak projeden yararlanmak etkin bir değerlendirme haline gelmiştir.
Proje değerlendirmesi hakem değerlendirmesi ve öz değerlendirme
için fırsat oluşturmuştur.
Grid değerlendirmenin kullanılması ve geliştirilmesi öğrenme değerlendirmesinin sürecini hem hazırladı hem de destekledi.
Bu tip bir değerlendirme iyi ve motive edici çalışma ortamı oluşturdu.
“aşağı/yukarı” mottosuyla skorları iyileştirme yöntemi ilave soru setleri oluşturma konusunda takımları mative etti.
Bu tip değerlendirme takımlar arasındaki yapıcı rekabeti artırdı.
Projeler vasıtasıyla değerlendirme öğrencinin eğitimi ve gerçekleştirdiği performansı anlamasına yardımcı oldu.

10

Takım 1
Takım 2
5

Takım 3
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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0 puan
Doğru cevap yok
5 puan
Bir doğru cevap
10 puan
Minimum iki doğru cevap
Değerlendirme kriterleri
1. Morfogenetik ajanlar
2. Jeomorfoolojik prosesler
3. Arazi formları
4. Bölgesel örnekler
5. Görseller ve kavramlar arasındaki korelasyon (ilişki)
6. Zamanındalık (dakiklik)
7. Dünya iziki atlasının kullanımı
8. Ifadelerin, açıklamaların netliği ve tutarlılığı
9. Orijinallik

8

Final Notu

9

Final Notu

8,5

Başlangıç Notu
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Taslak Ders Planı (11)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek video 11)

Seviye/sınıf

10.sınıf

Ünite/ başlık Türkiye’de toprak tipleri ve toprak kullanımı (Kavram haritası)
Süre

40 dakika

Amaçlar/ hedeler
■

Öğrencilerin Türkiye’de toprak tipleri ve toprak kullanımı konusunda öğrenmeleri gereken kavramları tespit edebilmeleri

■

Türkiye’de toprak tipleri ve toprak kullanımı konusunda kavramlar
arasında doğrudan bağlantıları belirtir.

■

Türkiye’de toprak tipleri ve toprak kullanımı konusunda kavramlar
arasında çapraz bağlantıları belirtir.

■

Türkiye’de toprak tipleri ve toprak kullanımı konusundaki kavramları bağlantılar ve çapraz bağlantılar yardımıyla kavram haritası şeklinde düzenler.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI

■

Öğretmen kavram haritaları hakkında sınıfa hatırlamalarda bulunur
ve örnek haritalar gösterir.

■

Öğrencilerden konuyla ilgili olan kavramların neler olduğunu tartışarak belirlemeleri istenir.

■

Belirlenen kelimeler bir öğrenci tarafından tahtanın bir bölümüne yazılır.

■

Sonrasında öğrencilerden belirledikleri kavramları kullanarak bir kavram haritası yapmaları istenir.

Sınıftaki bütün öğrencilerin katılımıyla bir kavram haritası oluşturulur.
Ölçme ve Değerlendirme: Sonrasında hazırlanan kavram haritası öğretmen tarafından bir rubrik yardımıyla değerlendirilir.
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Taslak Ders Planı (12)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek video 12)

Seviye/sınıf

10.sınıf

Ünite/ başlık

Türkiye’nin yer şekilleri konusu bitiminde bir ünite değerlendirmesi (Tanılayıcı dallanmış ağaç)

Süre

40 dakika

Amaçlar/ hedeler
Türkiye’nin yer şekilleri konusunda MEB 10.Sınıf Coğrafya dersi programında yer alan kazanımlar doğru-yanlış soruları yardımıyla kontrol edilecektir.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
■

Öğretmen tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğini hatırlatır ve daha önce
hazırladığı Türkiye’nin yer şekilleri konusunu içeren TDA formunu
gruplara dağıtır.

■

Belirlenen süre içerisinde (10 dk.) her öğrenciden bir çıkış kapısı belirlemeleri istenir. Bu esnada öğrenciler düşünerek hangi çıkış kapısının
doğru olabileceğini bulmaya çalışırlar.

■

Süre bitiminde her öğrenciden çıkış numaraları istenir. Her bir öğrenci çıkış kapılarını nasıl belirlediklerini izah eder.

■

Hatalı oldukları yerlerde sınıf ya da öğretmen müdahale eder ve doğru çıkış kapıları sebepleriyle beraber belirlenir.

Ölçme ve Değerlendirme: Her öğrenci için ayrı değerlendirme yapılır.
Kaç doğru cevapları varsa ona göre puan alırlar.

D
Sert malzemeden oluşan

Yunt Dağları kırılma sonucu oluşmuştur.

alanlarda yerkabuğunda

D

oluşan kırıklara fay denir.

Y

Erciyes Dağı volkanizma
ile oluşmuş İç Anadolu'da
yer alan bir dağımızdır.

Kıvrılma sonucu yüksekte

D
Y
D
D

kalan alanlara HORST
denir.

Y

Ülkemizde kırılma sonucu

D

Kula Volkanları ülkemizin
en genç volkanlarıdır.

D
Y

oluşan dağlar en fazla
Doğu Anadolu'dadır.

Y

D
Toroslar kırılmayla oluşmuş dağlara örnektir.

Y
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Taslak Ders Planı (13)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek video 13)

Seviye/sınıf

10.sınıf

Ünite/ başlık

Türkiye’nin su varlığı konusu bitiminde bir ünite değerlendirmesi (Yapılandırılmış grid)

Süre

40 dakika

Amaçlar/ hedeler
Türkiye’nin su varlığı konusu bitiminde bir ünite değerlendirmesi yapmak,
Türkiye’nin su varlığı konusunda MEB 10.Sınıf Coğrafya dersi programında
yer alan kazanımlar çoktan seçmeli sorular yardımıyla kontrol edilecektir.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
■

Öğretmen Yapılandırılmış grid tekniğini hatırlatır ve daha önce hazırladığı
Türkiye’nin su varlığı konusunu içeren yapılandırılmış grid formunu gruplara dağıtır.

■

Belirlenen süre içerisinde (10 dk.) her öğrencinin soruları cevaplaması
istenir. Bu esnada öğrenciler düşünerek soruların doğru cevaplarını bulurlar.

■

Süre bitiminde öğrencilerden formlar istenir. Her bir öğrenci sorulara neden o cevabı verdiğini söyler.

Hatalı oldukları yerlerde sınıf ya da öğretmen müdahale eder ve doğru cevapları sebepleriyle beraber belirlenir.
Ölçme ve Değerlendirme: Her öğrenci için ayrı değerlendirme yapılır. Kaç
doğru cevapları varsa ona göre puan alırlar.
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1
Çoruh

2
Manavgat

5
B.Menderes

9
Kızılırmak

Dicle

6
Kura

Aras

7
Fırat

10
Köprüçay

4

3

Düden

11
Ergene

8

12
Yeşilırmak

AŞAĞIDAKİ SORULARI YUKARDAKİ TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.
1) Yukarıdaki akarsulardan hangisi ya da hangilerinin hidroelektrik potansiyelleri yüksektir?
2) Yukarıdaki akarsulardan hangisi ya da hangileri Türkiye’den doğup
başka ülkelerden denize dökülür?
3) Yukarıdaki akarsulardan hangisi ya da hangileri kapalı havza özelliği
taşır?
4) Yukarıdaki akarsulardan hangisi ya da hangileri Akdeniz’e dökülür?
5) Yukarıdaki akarsulardan hangisi ya da hangileri karstik kaynaklarla
beslenirler?
6) Yukarıdaki akarsulardan hangisi ya da hangilerinin ağız kısmında delta
oluşmuştur?
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Taslak Ders Planı (14)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek Video 14)

Seviye/sınıf

9.sınıf

Ünite/ başlık

Basınç-Rüzgârlar (Kavram Haritası Yöntemi ile)

Süre

40 dakika

Amaçlar/ hedeler
Basınç kavramını, basıncın dağılışını etkileyen faktörleri, basınç türlerini
ve basıncın rüzgârlarla ilişkisini kavratmak.
1-)İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili
olan faktörleri sorgular.
2-)Basıncın dağılışını etkileyen faktörleri kavrar.
3-)Yüksek basınç ve alçak basınç alanlarının özelliklerini bilir.
4-)Yeryüzünde basıncın dağılışını analiz eder.
5-)Dinamik ve termik basınç farkını analiz eder.
6-)Yer kürenin yıllık-günlük hareketi ve basınç arasındaki ilişkiyi kavrar.
7-)Basınç ve rüzgârlar arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
■

Öğrenciler bir hafta öncesinden basınç konusuna çalışmaları ve hazırlıklı gelmeleri huşunda bilgilendirilir

■

Ders başında “basınç” ile ilgili öğrendikleri kavramları söylemeleri istenir.

■

Basınç ile ilgili kavramlar tahtaya yazılır.

■

Kavramlar öğrencilerle birlikte gözden geçirilir ve varsa unutulan eksik kavramlar listeye eklenir.

■

Kavramlar kapsam olarak genelden özele doğru sıralanır.

■

Öğrencilerden genel ve özel kavramlar arasında ilişki kurmaları istenir.

■

Bu ilişkiye göre kavramlar arası ilişkiyi gösteren önermeler oluşturmaları istenir.
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■

Kavram haritası örneği gösterilerek türleri hakkında bilgi verilir.

■

Öğrencilere kavram haritası örneklerinden hareketle basınçla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkiyi kendilerine dağıtılan kâğıtlar
üzerinde somutlaştırmaları yani kendi kavram haritalarını oluşturmaları istenir.

■

Kavram haritası oluşturulduktan sonra kavramlar arası çapraz bağlantı veya ilişkinin olup olmadığı sorulur.

■

Kavramların ve kavramlar arası ilişkilerin örneklendirilmesi istenir.

Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerden istekli olanlara hazırladıkları haritaları arkadaşlarına sunma imkânı verilir ve soru cevap yöntemiyle kavram
haritasında aksayan yönler belirlenir. Sonrasında hazırlanan tüm kavram haritaları öğretmen tarafından bir rubrik yardımıyla değerlendirilir.
Taslak Ders Planı (15)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek video 15)

Seviye/sınıf 9.sınıf
Ünite/baş- Türkiye’de yer şekillerinin oluşumu (Yapılandırılmış grid teknilık
ği ile Türkiye’de yer şekillerinin oluşumun tekrar edilmesi)
Süre

40 dakika

Amaçlar/ hedeler
Türkiye’de yeryüzünün şekillenmesinde hangi kuvvetlerin etkili olduğunun
kavranmasını sağlamak.
1.Türkiye’deki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder.
2.Türkiye’de iç kuvvetlerin (volkanizma, depremler, kıta oluşumu(epirojenz),
dağ oluşumu (orojenez) nun etkilerini analiz eder.
3.Türkiye’de dış kuvvetlerin (akarsular, rüzgârlar, buzullar, dalgalar-akıntılar)
ın etkilerini ve oluşturdukları şekilleri kavrar.
4.Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri analiz eder.
5.Türkiye’de rüzgârların oluşturduğu yer şekillerini analiz eder.
6.Türkiye’de buzulların oluşturduğu yer şekillerini analiz eder.
7.Türkiye’de dalga-akıntıların oluşturduğu yer şekillerini analiz eder.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI

ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMA KILAVUZU | 83

1. Türkiye’de yer şekillerinin oluşumu (iç ve dış kuvvetler) ünitesi işlenir.
2. Bu konu ile ilgili olarak yapılandırılmış grid tekniğine uygun ölçme değerlendirme aracı hazırlanır.
3. Öğrencilere grid tekniğinin hazırlanması-uygulanması ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı anlatılır.
4. Grid tekniği ile hazırlanmış ölçme aracı etkileşimli tahta veya projeksiyon ile yansıtılır.
5. Öğrencilere kâğıtlar dağıtılarak gridteki soruları yazmaları istenir.
6. Öğrencilerden grid kutucuklarını inceleyerek soruları yanıtlamaları ve
yanıtlarını kendilerine verilen kâğıtlara yazmaları istenir.
7. Grid değerlendirme formülü de öğrencilerin cevap kâğıtlarına yazılır.
8. Cevaplama işlemi bittikten sonra öğrencilerin kâğıtlarını değiştirmeleri istenir.
9. Her öğrenci, arkadaşının kâğıdındaki soruların puanlarını ayrı ayrı verilen formüle göre hesaplar ve çıkan sorunucu 10 luk sisteme çevirir.
Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerden istekli olanlar çıkan puanlamaya göre arkadaşının hangi sorudan kaç puan aldığını ve hangi sorularda hatalar yaptığını sırayla açıklarlar.
Volga

1

Tuna

İndus

2

Amazon

5

Nil

3

Fırat

6

Seyhun

9

Yangtze

4

Yenisey

7

Kongo

10

Nijer

8

Ganj

11

12

84 | ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Yukarıdaki kutularda akarsuların isimleri yazılmış ve her kutuya bir numara verilmiştir. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak, bu ifadelere uygun olan kutunun veya kutuların numaralarını her ifade için ayrı ayrı yazınız Her ifadeye
uygun düşen cevap tek de olabilir çoğul da olabilir. Puanlama-değerlendirme
yapılırken her ifade ayrı ayırı değerlendirilecektir ve değerlendirme şu formüle
göre yapılıp puanınız 10’luk sisteme dönüştürülecektir.
C1/C2-C3/C4
C1= Doğru seçilen kutucuk sayısı
C2= Toplam doğru kutucuk sayısı
C3= Yanlış seçilen kutucuk sayısı
C4= Toplam yanlış kutucuk sayısı
I-) Muson İklim bölgesinde olması/olmaları sebebiyle akımları yılın altı
ayında artıp diğer altı ayında da azalan nehirler:
II-) Akımı/akımları Mayıs ve Eylül aylarında gözle görülür şekilde artan/
artanlar:
III-) Havzası/havzaları kapalı havza özelliği gösteren/gösterenler:
IV-) Rejimi/rejimleri düzenli rejim özelliği gösteren/gösterenler:
V-) Havzası/havzaları iki ve daha fazla iklim bölgesinde yer alan/alanlar:
Taslak Ders Planı (16)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek Video 16)

Seviye/sınıf

9.sınıf

Ünite/ başlık

Basınç-Rüzgârlar (Tanılayıcı Dallanmış Ağaç)

Süre

40 dakika
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Amaçlar/ hedeler
İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan
faktörleri sorgulatarak basıç ve rüzgâr ilişkisini kavratmak.
1-) Basınç ve basıncın dağılışını etkileyen faktörleri bilir
2-) Rüzgârın tanımını ve rüzgar çeşitlerini bilir
3-) Basıcın türlerini bilir
4-) Basıncın yeryüzüne dağılışını(sürekli basınç merkezlerini) harita
üzerinde gösterir.
5-) Yıllık hareket, Dünyanın şekli kavramlarını basınç ve rüzgârlarla
İlişkilendirir.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
Basınç ve rüzgârlar konusunu içeren ve birbiri ile aşamalılık ilişkisine sahip onbeş önerme hazırlanır. Önermelerin tam kesin doğru veya kesin yanlış
olmasına dikkat edilir. Önermeler tanımlayıcı dallanmış ağaç şablonuna en
genel olanı ilk olacak şekilde yerleştirilir. Ders saatinden önce tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğine uygun olarak hazırlanmış olan bu ölçme-değerlendirme
aracı öğrenci sayısına göre çoğaltılır. Basınç konusunun daha önceden işlenmiş olması ve basınç rüzgârlar ilişkisine vurgu yapılmış olmasına dikkat edilir.
Öğrencilerden ilgili üniteye-bölüme hazırlanarak gelmeleri istenilir.
Ders başladığında basıç ve rüzgârlar ile ilgili hatırlatıcı bilgiler verilir. Daha
sonra ölçme aracı dağıtılır. Ölçme aracı aynı şekilde etkileşimli tahtaya yansıtılır. Öğrenciler yönerge doğrultusunda çıkış kapılarını işaretlerler. Daha sonra
farklı kapılardan çıkış yapan, isteğe göre, iki üç öğrenciden tahtaya kalkarak
hangi çıkış kapısını işaretlediklerini ve gidiş yollarını aşama aşama nedenleri
ile birlikte açıklamaları istenilir. Bu sırada sınıfa da tahtadaki arkadaşlarının
hata yapıp yapmadığı hata yaptıysa hangi aşamada ve neden hata yaptığı
sorulabilir. Daha sonra ölçme aracının cevap anahtarı dağıtılarak öğrencilerin
hatalarını görmeleri sağlanır.
Ölçme ve Değerlendirme: Bu ölçme aracında her çıkış kapısının farklı puana denk geldiği bir çıkış kapısı ‘0’ bir çıkış kapısının ise ‘tam’ puan olduğu ilgili
yönergede açıklanmıştı. Öğrenciler çıkış kapılarına göre puanlarını alırlar ve
yaptıkları hataya göre öğrenme eksiklikleri tanımlanarak kendilerine açıklanır.
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Taslak Ders Planı (17)
BÖLÜM I
Ders

Coğrafya (Örnek Video 17)

Seviye/sınıf

11.sınıf

Ünite/ başlık

Bacasız Sanayi: Turizm (Rubrik)

Süre

40 dakika

Amaçlar/ hedeler
Örnek incelemeler yoluyla ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin
rolünü sorgulanmasını turizmin sosyal kültürel ve ekonomik etkilerini açıklamak.
1-) Örnek incelemeler yoluyla ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin
rolünü sorgular.
2-) Turizmin sosyal-kültürel-ekonomik etkilerini sorgular
3-) Yedi Harika kavramını bilir yedi harikalara örnekler verir
4-) Milli (ulusal park) kavramını ve önemini bilir.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
Öğrencilerden bir grup oluşturularak turizm ünitesi öğrenciler arasında
bölümler halinde paylaştırılır. Öğrencilerden bu konu ile ilgili olarak sunum
hazırlamaları ve sınıfa sunmaları istenilir. Bu sunumun da kendilerine verilen rubrik yardımı ile değerlendirilerek puana çevrileceği bildirilir. Öğrenciler
rubriği sunum öncesinde görerek incelerler. Sunum saatinden önce rubrik
öğrenci sayısına göre çoğaltılır. Öğrenciler sırasıyla sunumlarını yaparlar. Her
bir öğrenci sunumunu bitirdiğinde, sınıftaki diğer öğrenciler, öğretmen ve öğrencinin kendisi rubrik ile değerlendirme yaparlar.
Ölçme ve Değerlendirme: Ders sunumu bitişinde en yüksek, en düşük ve
orta düzey not veren öğrencilerden birer kişi, sunum yapan kişiye hangi ilkeler
doğrultusunda ne şekilde değerlendirme yaptığını sınıf huzurunda açıklar. Her
bir öğrenci için tüm sınıf-öğretmen ve öğrencinin kendisinin verdiği not puan
olarak öğrenciye verilir.
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FELSEFE
Taslak Ders Planı (18)
BÖLÜM I
Ders

Felsefe (Örnek Video 18)

Seviye/sınıf

11.sınıf

Ünite/ başlık

Bilgi Felsefesi (Tanılayıcı Dallanmış Ağaç)

Süre

40 dakika

Amaçlar/ hedeler
Bilgi Felsefesikonusu bitiminde kısmi bir ünite değerlendirmesi yapmak.
Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrama.
Bilgi felsefesinin problemlerini açıklama.
Bilginin mümkün olup olmadığı konusundaki görüşleri açıklama.
Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanıma.
Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlama
Bilgi türlerini ayırt etme.
Bilginin oluşum sürecinin farkına varma.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
•

Sınıf üçer kişilik gruplara ayrılır ve öğrenciler küme çalışması şeklinde otururlar.

•

Her bir grup numaralandırılır veya isimlendirilir.

•

Öğretmen Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğini hatırlatır ve daha önce hazırladığı fonksiyonlar konusunu içeren TDA formunu gruplara dağıtır.

•

Belirlenen süre içerisinde (10 dk) her bir gruptan bir çıkış kapısı belirlemeleri istenir. Bu esnada öğrencilerden grup içerisinde tartışarak çıkış kapılarını grup kararı olarak belirleyecekleri hatırlatılır.

•

Süre bitiminde her bir gruptan çıkış numaraları istenir. Her bir grubun sözcüsü çıkış kapılarını nasıl belirlediklerini izah eder.

•

Hatalı oldukları yerlerde sınıf ya da öğretmen müdahale eder ve doğru
çıkış kapıları sebepleriyle beraber belirlenir.

2
Sokrates, doğru bilgiye ulaşmada ironi ve mazotik yöntemi
kullanılmıştır.

Doğru bilgilerin imkanını savunan masyonalistlere göre doğru bilginin kaynağı akıldır.

Descartes matematik ve Tanrı
bilgisinin doğuştan geldiğini
belirtir.

3

4
5

6

Aristotales'e göre aklımız doğuştan
aktif halde değil, pasif haldedir.
Descartes, doğru bilgiye ulaşmada
şüphe etmeyi bir amaç olarak
kullanmıştır.

7

8
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Sokrates ve Platon'a göre doğru bilgi
doğuştan aklımızda bulunmaktadır.

1

Ölçme ve Değerlendirme: Her bir grup için ayrı değerlendirme yapılır. Kaç
doğru cevapları varsa ona göre puan alırlar. Bu puan aynı zamanda her bir
grup üyesininde puanı olur.

Farabi, zorunlu varlığın bilgisine
ulaşıldığında mutlak doğru
bilgiye ulaşılamayacağını belirtir
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Taslak Ders Planı (19)
BÖLÜM I
Ders

Felsefe (Örnek Video 19)

Seviye/sınıf

11.sınıf

Ünite/ başlık

Bilgi Felsefesi (Yapılandırılmış Grid)

Süre

40 dakika

Amaçlar/ hedeler
■

Bilgi Felsefesikonusu bitiminde kısmi bir ünite değerlendirmesi yapmak.

■

Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrama.

■

Bilgi felsefesinin problemlerini açıklama.

■

Bilginin mümkün olup olmadığı konusundaki görüşleri açıklama.

■

Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanıma.

■

Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlama

■

Bilgi türlerini ayırt etme.

■

Bilginin oluşum sürecinin farkına varma.
BÖLÜM II: DERSİN TANIMI
■

Öğrencilere yapılandırılmış grid tekniği ve değerlendirilmesi kısmı hatırlatılır.

■

Daha önce hazırlanmış olan bilgi felsefesi konusundaki grid formu
her bir öğrenciye kodlanarak dağıtılır.

■

Belirlenen süre (10 dk) içerisinde her bir soruyu cevaplamaları istenir.

■

Süre bitimindekağıtlar toplanır ve değerlendirme öncesi cevap anahtarı açıklanır.

Ölçme ve Değerlendirme: Süre bitiminde toplanan kâğıtlar farklı öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler kime ait olduğunu bilmedikleri kâğıtları daha önce
açıklandığı şekilde değerlendirirler. Puanlandırılmış kâğıtların kodlarına bakılarak hangi öğrenciye ait olduğu belirlenir. Puanları açıklanır ve kontrol etmeleri
için sahiplerine dağıtılır.
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BİLGİ FELSEFESİ GRİD
AKIL

PRYHON

SEPTİKLER

GORGİAS

DENEY

1

2

3

4

5

SOFİSTLER

TİMON

PLATON

OLGU

JOHN LOCKE

6

7

8

9

10

PRAGMATİZM

WİLLİAM

11

JAMES

PROTAGORAS ARİSTOTELES

RASYONALİZM

13

14

15

AUGUSTE
COMTE

POZİTİVİZM

12
EMPİRİZM

DESCARTES

JOHN DEWEY

16

17

18

20

19
dir?

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğru bilginin ölçütleri………………………………………………………………….. ( 1-5-9 )

SORU 2: Doğru bilginin imkânsızlığını savunan görüşler aşağıdakilerden
hangisi veya hangileridir?
………………………………………………………………….. (3-6)
SORU 3: Doğru bilginin imkânsızlığını savunan şüpheciler aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
…………………………………………………………………. (2-7)
SORU 4: Doğru bilginin imkânsızlığını savunan soistlerler aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
…………………………………………………………………. (4-13)
SORU 5: Doğru bilginin imkânını savunan görüşler aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
…………………………………………………………………. (11-15-16-20)
SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğru bilginin imkânını
savunan düşünürlerdendir?
…………………………………………………………………. (8-10-12-14-17-18-19)
SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğru bilginin imkânını
savunan rasyonalist düşünürlerdendir?
…………………………………………………………………. (8-14-17)
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SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğru bilginin imkânını
savunan empirist düşünürlerdendir?
…………………………………………………………………. (10)
SORU 9: Aşağıdakilerdenhangisi veya hangileri doğru bilginin imkânını
savunan pragmatist düşünürlerdendir?
…………………………………………………………………. (12-18)
SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğru bilginin imkânını
savunan pozitivist düşünürlerdendir?
…………………………………………………………………. (19)

YABANCI DİL / İNGİLİZCE
Taslak Ders Planı (20)
PART I
Subject

ENGLISH (Örnek Video 20)

Level/Grade

The 9th grade (15-16 year-olds )

Unit/Title

Background of English Language

Time

50 mins.

Goals/Aims
Students:
1. Should reinforce knowledge related to the history of English people and
English language
2. Should use critical thinking skills
3. Should establish relationships within a process
4. Should organise their knowledge using a diagnostic branched-tree
PART II: Description of the lesson
Teacher invites students to explore together a new way to make connections between various pieces of knowledge acquired during the unit about
the background English language (historical data, language changes, etc).
Teacher introduces students to the method of a Diagnostic Branched-Tree
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(DBT) and draws its main frame on the board. Students are also told that this
method implies several stages of completion and are asked to maintain their
focus and connect to every piece of information they know about the topic,
not only from the unit, but also from any other information source (classes
of History and Geography, mass-media, etc).
Students are invited to arrange themselves in groups, each group is given a set of 7 statements about English and students are asked to work
together (for about 7 minutes), decide and insert the statements into the
Diagnostic Branched-Tree. They are also asked to pay attention to the 2 main
requirements of the method: the way ideas are associated one to another,
and the True/False alternations.
Samples of statements:
A- English is spoken on a larger area in Africa compared to Asia.
B- Speakers can ind words of English origin in contemporary Hindi, Chinese and Japanese.
C- Most words of French origin in English belong to the period of the two
World Wars.
D- English is an international language of an Anglo-Saxon origin.
E- English is spoken by the greatest number of people in the world nowAdays.
F- The combination of words and particles represents the main source
of English vocabulary getting richer.
G- English vocabulary contains a great number of items from other languages.
After students inish arranging the statements, the teacher asks each
of group to appoint their spokesperson and to deliver the group’s answers to
the class. In order to make the differences between groups’ answers visible,
each group will have their answers written in another colour. When the differences between answers occur, teacher invites spokespeople to support
their opinions with reasons and SAMPLEs. This activity may take as long as
it is necessary, but the better students are prepared, the shorter the activity.
When all the correct answers have been inserted in the DBT on the board, the teacher introduces the second stage of the lesson: students are asked to ill-in a new set of derived statements on their own. The activity is more
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challenging as it is about an increased level of narrowing the ields under
discussion and it involves a greater degree of individualization and speciic
knowledge. This activity is allotted a longer time, up to 10-15 minutes. After
completing it, either student are asked to write their answers on the board to
be discussed in class (if there is a small number of students having done the
task) or the answers are read aloud and commented upon (if there are more
students who have found the task easy to do).
SAMPLE of Diagnostic Branched-Tree filled-in by the students in
class 9A, “Grigore Moisil” National College

Taslak Ders Planı (21)
PART I
Subject

ENGLISH (Örnek Video 21)

Level/Grade

The 12th grade (17-18 year-olds )

Unit/Title

Ecological Issues

Time

50 mins

Goals/Aims
Students :

1. Should identify the strong/weak points of a project
2. Should recycle vocabulary related to academic research
3. Should rank levels of performance
4. Should design an evaluation rubric for their projects
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PART II: Description of the lesson

During the previous classes the students have been given the task to
make a project on Ecological issues for an Eco-electronic magazine. They
have started the research activities and some of them even the structure of
the work. In this class teacher invites them to design together a rubric for
evaluating their future projects.
The class takes part in the laboratory and the students are invited to
come to the laptop on the teacher’s desk in order to start designing the rubric. The laptop is connected to a video- projector so that the whole class can
see what the student at the laptop is working.
Under the guidance of the teacher, students start the rubric step by step
and the class contribute to modifying, correcting or agreeing:
■

Students discuss the number of level of evaluation should be taken
into consideration and decide on 4: unsatisfactory, average, good
and excellent, and the number of points respectively (4 points, 5-6
points, 7-8 points, 9-10 points)

■

Next, students debate the characteristics of a presentation that
should be evaluated: task achievement, sources of information, vocabulary used (key-words, varied, thematic, register, grammar and
spelling), visual organization of the presentation (message, layout,
use of pictures, paragraphing), presentation skills (pronunciation,
fluency, interaction with the public, cooperation), effect on the reader, originality, references (coverage of content and usefulness)

■

For each of these students start to ind the terminology to describe
irst the best and the wors level; after this they discuss the differences between the intermediary levels. While some of them come and
write on the laptop, the others copy the inal product on their notebooks; they will have to make it electronically afterwards and send it
to the teacher via Facebook account of the class.

The criteria of a rubric are usually discussed with the students before
they prepare their product or presentation. This is how criteria by themselves
provide a guideline for students to follow when preparing their performance, as the indicators of what constitutes a quality performance to attain the
standard or earn an A or B are usually described in the rubric.
A reality of performance tasks is that they take much more time to cons-
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truct and score than a selected-response usual test. The time, however, is
time well spent? The students' performances will demonstrate their in-depth
learning.
In addition, feedback provided from their self-assessment or peer-assessment using the rubric will provide valuable feedback to the teacher.
SAMPLE of rubrics for a project work and presentation made by
class XIID at “Grigore Moisil” National College (Figure):
The next classes when the projects are presented in front of the class, the
students will work on groups and using the rubric above will assess their
peers’ performance as well as their own.
SCALE CRITERIA
UN SATISFACTORY
Figure:
Sample of
rubrics

AVERAGE

GOOD

EXCELLENT

OF EVALUATION

(4 POİNTS)

(5-6 POİNTS)

(7-8 POİNTS)

(9-10 POİNTS)

Task Achievement

None or very little coverage of the tasks

Little coverage
of the tasks (only
some or not clear)

Basic coverage
of the tasks (just
enough for understanding)

Full coverage of the
tasks

Attested sources,
but too few for
understanding

Attested sources
but not enough
points of view

Many and attested
sources, more than
one perspective

Sources Of Informatıon None /few, not attested
sources
Vocabulary used
(key-words, Varıed,
thematıc, Regıster)

Very poor, not varied,
inappropriate register

Mostly appropriate
register, basic
vocabulary

Rich, varied, appropriate register

Very rich, varied,
appropriate register

Grammer and Spelling

Grammar and spelling
Some grammar ererrors sometimes burden rors, some spelling
errors
communication

Few grammar
errors, few spelling
errors

Very few grammar
errors, very few
spelling errors

There are some paragraphs and some
pictures, but not
clearly connected

Good paragraphing,
many pictures,
the message is
somewhat clear

Very good paragraphing, balance between
pictures and text,
clear message

Long pauses, many mistakes of pronunciation

Several pauses,
some mistakes of
pronunciation, poor
connection to the
public

Somewhat fluent,
correct pronunciation, some
connection to the
public

Fluent, correct
pronunciation, full
connection to the
public

Effect on the reader

Message not clearly
communicated

Somewhat convincing

Generally convincing

Very convincing

Originaliıty

Not at all original (mostly Little originality
copy-pasted)

A lot of original
material

Very much original
approach/text

References

No or very little relevance Somewhat relevant
of the materials

Relevant, but not
covering concepts
enough

Relevant and

Visual Organiızatiıon Of No paragraphing, no/
very few pictures,
The Presentation
unclear message(text
(Message, Layout, Use
and pictures are not
Of Pıctures, Paraconnected)
graphıng)
PRESENTATION
SKILLS
(pronuncıatıon, fluency,
ınteractıon wıth the
publıc, cooperatıon)

(Coverage of Content
and usefulness)

fully covering the
necessary concepts
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Taslak Ders Planı (22)
PART I
Subject

ENGLISH (Örnek Video 22)

Level/Grade

The 9th grade (15-16 year-olds )

Unit/Title

Skills for Getting Proicient in English

Time

50 mins

Goals/Aims
Students :
1. Should practise reflective skills
2. Should give feedback
3. Should use critical thinking skills
4. Should practise self-assessment
PART II: Description of the lesson
Teacher draws students’ attention that they have been studying English in
high school for a semester now and invites them to reflect on the changes
they have passed through in a very personal essay for about 15 minutes.
Teacher writes on the board some directions for the students to follow while
appreciating their own performance:
•

Identify the way you used English at the beginning of the school year

•

Has your use of English changed? In what way? In which departments?

•

Identify causes for the negative performance and reasons for the positive changes

•

Is there anything you are going to do in the future regarding your English?
What? (Why?)

•

How do you feel about yourself when thinking of your level of Englisih?

Teacher does not give any further hint where students could ind their
answers in order for their focusing areas should not be altered. Even if there
is a certain number of ways in which a student’s use of English can be improved, they are part usually of teachers’ guiding students along the study
while in the reflection essay students should be allowed to explore especially
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their own ways of training and learning English. A reflection essay is meant to
open the students’ personal perception on learning and acquiring particular
skills and it will eventually lead to the relevant shift in the way of teaching and
studying according to each student’s particular characteristics.
After students inish their essays, the teacher invites them to change the
display of their desks in the classroom so that they could see each other
face to face (the amphitheatre way). They are also asked to read their essays
aloud; after each reading, the other students (together with the teachers) give
feedback and ask questions related to the ideas having been read.
The activity aims at:
-making all the students learn of ways of studying English different of their
own
-checking the relevance of the students’ answers
-leading students to further reflect on self-evaluation by comparing their own
ways to their peers’
-training students into “reflective meta-cognition” skills (being aware of their
thinking processes)
-facilitating the transfer of knowledge and skills from one context to another
After around 20 minutes of discussions, teacher invites students to put their
opinions on their self-evaluation into a pictorial form: teacher draws a chart
pie on the board divided into the departments of English students have identiied in their essays and discussions (vocabulary, grammar, speaking, listening, writing, reading, interaction).. The students are told to consider the
dimensions of the chart pie as the level of English they consider they should
have at the moment and they are asked to cover in different colours the level/
amount they consider they are/have acquired at the moment.
The activity aims at making the shift from students’ mere reflecting on their
learning to actual self- assessment; the impact of the image is greater and it
leads intrinsically to students’ realization of their knowledge position against
the required levels, on the one hand, and to making students wish to cover
the distance, on the other hand.
Here is an SAMPLE of 2 different self-assessing pictorial scales made by the
students in 9C (normal classes) at “Grigore Moisil” National College :
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As a follow-up (homework) activity, students are asked to write the same
type of essay as if they were writing it around the graduation time while looking back at their acquisitions during the high school years.

Taslak Ders Planı (23)
PART I
Subject

English (Örnek Video 23)

Level/Grade

Upper-Intermediate/Advanced

Unit/Title

Advertising

Time:

50 mins

Goals/Aims
- to identify the main ideas of a text
- to take notes
- to use critical thinking skills
- to establish cause – effect relationships between concepts
- to design a concept map
PART II: Description of the lesson
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Assumptions:
Students know how to create concept maps.
Resources: handout, computer, computer software, whiteboard
Stages of the lesson:
1. The teacher asks students whether they know any slogans that advertisers use to make products and brands memorable. 2-3 minutes
The teacher shows students some slogans and in pairs they try to guess
the products the slogans refer to. They discuss together their indings. – 5
minutes
Slogan

Product/Company

It Gives You Wiiiiiings.

Red Bull – energizing drink

The freshmaker!

Mentos

You are now free to move about the Southwest Airlines
country.
The happiest place on Earth

Disneyland

Think Different.

Apple

I'm loving it!

Mcdonalds

2. The teacher tells students to scan the text and write down any words
and phrases associated with advertising. In pairs, students compare their
answers. – 5 minutes
3. The teacher asks students to read the text again and to write down the
main ideas. – 10 minutes
4. Based on the previous two activities, students individually create a
concept map that has as main concept advertising and illustrates the ideas
in the text. They use the checklist to guide the concept mapping process.
They can use paper and pencils or computer software (Cmap Tools, Inspiration, bubbl.us) to create the map. – 25-27 minutes
Follow-up: Students exchange concept maps and write a text about
advertising rendering the ideas in the concept map. Students compare their
text to the text they read.
Text: http://www.englishdaily626.com/comprehension.php?340
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Concept Map Checklist:
Yes

No

The concept map has the main idea written clearly in the
middle of the page, within a frame.
Branching lines connect the key concepts.
Verbs or linking words are used to show the connection
between the concepts.
The arrows point in the right direction.
The key concepts follow one after each other in a logical
manner.
The layout of the concept map is neat and clear.
The labels are spelt correctly.
The content of the concept map is accurate.
Taslak Ders Planı (24)
PART I
Subject

English (Örnek Video 24)

Level/Grade

Intermediate/Upper-Intermediate/Advanced

Unit/Title

Drama

Time:

50 mins

Goals/Aims
- to adapt works of literature for the stage
- to perform on stage
- to practice drama skills
- to practice communication skills
PART II: Description of the lesson
Assumptions:
Students have prepared drama adaptations in response to the task below.
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Adapt for the stage a chapter/narrative sequence from the novel “Pride
and Prejudice” by Jane Austen.
Students are familiar with the rubric. The teacher made it available to the
students and they discussed it together before the students started working
on the plays.
Resources: rubric, whiteboard
Stages of the lesson:
1. The teacher introduces the topic by briefly revising with the stduents
the criteria listed in the rubric. – 5 minutes
2. The three teams present their plays to their classmates. -20-25 minutes
3. The public offers written feedback to the actors. – 10 minutes
4. A class discussion on the lessons learnt from these experience is held
in which both the actors and the public contribute with their own ideas. – 10
minutes
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Criteria

4

3

2

1

VOICE

Voice was loud

Student spoke

Voice and langu-

Could not understand

and clear; wor-

clearly but it was

age was not very

what was being said

ds were easily

dificult to unders-

clear; could’ve

due to unclear and low

understood

tand some of the

been much

speech.

script; could’ve

louder.

been louder.
AUDIENCE

Audience felt like

Was aware and

Needed more

No audience aware-

part of the show.

well-connected to

audience aware-

ness or connection

the audience.

ness and conne-

at all.

ction.

BLOCKING

SCRIPT/
PURPOSE

Good use of

Almost used

Could have

Needed more bloc-

stage and mo-

entire stage—tur-

used more of

king—always face

vement—did

ned away from

the stage; must

audience and use the

not turn back to

audience only

concentrate on

stage!

audience

once or twice.

facing forward.

Enticing vivid

Script/dialogue

Some detail

Script/dialogue conta-

detail used in

was well-written;

used in script/

ined no purpose and

script/dialogue;

considerable

dialogue; nee-

very little detail.

evident reasons

detail with good

ded more of a

for the perfor-

purpose.

purpose.

mance.
MEMORIZA-

Script was fully

Script was almost

Script was parti-

Script was not at all

TION/

memorized; stu-

fully memori-

ally memorized;

memorized; no impro-

dent improvised

zed-some im-

student did not

visation used.

in place of lines.

provisation used

attempt improvi-

to make up for

sation.

IMPROVISATION

missed lines.
fACIAL EXP-

Great use of

Contained some

Needed more

Contained little to no

RESSION/

gestures, facial

facial expression,

facial expressi-

facial expression, ges-

expression and

gestures & body

ons gestures &

ture or movement.

body movement!

movement.

movement.

Committed,

Semi-committed,

Almost commit-

No commitment,

cooperated &

concentrated &

ted, cooperative

cooperation or con-

concentrated-

cooperative-

& concentrated-

centration

WOW!

GREAT!

NOT TOO BAD…

MORE REHEARSAL!

BODY LANGUAGE

OVERALL
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Figure: Drama Performance Rubric

Taslak Ders Planı (25)
PART I
Subject

English (Örnek Video 25)

Level/Grade

Intermediate/Upper-Intermediate/Advanced

Unit/Title

Letters of Complaint

Time:

50 mins

Goals/Aims
- to practice self-assessment and peer assessment
- to use critical thinking skills
- to give feedback
PART II: Description of the lesson
Assumptions:
Students have written letters of complaint in response to the task below.
You have seen a commercial on your local television station which appeared during a children's programme. You feel that an advertisement of this
type is not suitable for showing on children's TV. Write a letter of complaint to
the television company, explaining why you object to it and what you would
like them to do about it. (180-220 words)
Students have complied with the teacher’s requirements: “anonymous”
letters, Times New Roman, 12, justiied, 2 copies of the printed version of the
letter.
Students are familiar with the rubric. The teacher made it available to
the students and they discussed it together before the students started the
writing process.
Resources: copies of letter, rubric
Stages of the lesson:
1. Teacher tells students to write a number (1-100) on the top right corner of the page of both copies. In order not to forget the number, they also
write it on the copybooks without letting the others know their number. – 2
minutes
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2. Students read the letter and using the rubric they grade their work
giving arguments in support of the mark. They write their comments on their
copybooks. – 8 minutes
3. The teacher collects all the letters, shuffles them and each student
receives one. Based on the rubric, they grade the letter and explain their decision. They give written feedback to the classmate who wrote that letter. At
the end of the activity, the teacher gathers all the letters. – 10 minutes
4. The teacher asks students to hand in the second copy of the letter and
follows the same procedure as in step 3 above. – 10 minutes
5. The teacher gives the students their letters back and asks them to
read the comments their peers made. – 10 minutes
Self-relection
- Were there any difference between the way you assessed your letter
and our peers’ assessment of it? Please give SAMPLEs.
-

How can you peers’ comments help you improve the letter?

- How can reading other people’s work and assessing it help you write
better?
Follow up:
Option 1: Students rewrite their letters trying to incorporate the feedback
they have been given.
Option 2: Teacher collects all the letters and gives feedback as well. Students rewrite their letters trying to incorporate the feedback they have been
given by their peers and teacher.
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Criteria

1 Poor

2 Average

3 Good

4 Excellent

Content

Does not make a
complaint statement
OR makes a complaint statement that is
completely unclear

Makes a vague, weak
complaint statement

Makes a speciic,
logical complaint
statement

Makes a clear, precise,
and logical complaint
statement.

Includes adequate
supporting details
and some elaboration for the reasons
deining the complaint

Includes relevant
Supporting details
and appropriate elaboration for the reasons
deining the complaint

Does not include
supporting details or
elaboration for the
reasons deining the
complaint

Includes supporting
details and little or
no elaboration for the
reasons deining the
complaint

Summarizes the
complaint with a vague
concluding statement Summarizes the
Does not summarize
complaint with a
the complaint with a
relevant concluding
concluding statement
statement
Organization No sense of fluency
or flow; sentences
are often short and
choppy or long and
awkward

Some sentence variety; Uses a variety of
uses complex senten- sentence types and
ces
lengths

Uses a variety of
sentence types and
lengths effectively

Related material is
grouped together, but
transitions and paragraphing are weak

Effectively organized; paragraphs or
sections are well-developed, logically
sequenced, and joined
by transitions

Individual paragraphs or sections
Lacks organization;
are well- organized;
often one paragraph
overall sequence
of loosely related
and transitions may
Related ideas are
details and SAMPLEs
be ineffective in
together; may be listed
places
Lapses in sequence; rather than developed
may shift abruptly
Logical sequence;
Simple transitions;
from one idea to
related ideas are
another
sometimes ineffective together
Transitions connect
ideas clearly

Register
Tone

Mechanics

& Does not select appropriate vocabulary
and structures for the
complaint, and incorporates overused
words throughout the
letter

Summarizes the
complaint with a
strong, relevant concluding statement

Selects some appropriate vocabulary and
structures for the
complaint, but incorporates overused words
that do not enhance
the flow of the letter

The tone is threatening or otherwise
negative

The tone could be
improved

There are numerous
errors in grammar,
punctuation and spelling making it dificult
to read the letter

Correct grammar spelling and punctuation
are used throughout
some of the letter

Selects appropriate
vocabulary and
structures for the
complaint that
enhance the flow of
the letter
The tone is appropriate

Correct grammar,
spelling and punctuation are used
throughout most of
the letter

Smooth and logical
sequence; explicit
paragraphing
Variety of natural and
smooth transitions
Selects effective,
appropriate vocabulary and structures
for the complaint that
enhance the flow of
the letter
The problem is presented in a constructive manner
Correct grammar,
spelling and punctuation are used throughout the letter
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Figure: Letter of complaint rubric
* Adapted from:
http://www.econedlink.org/lessons/docs_lessons/630_rubric1.pdf
http://teachers.sd43.bc.ca
www.catawbaschools.net

Taslak Ders Planı (26)
PART I
Subject

English (Örnek Video 26)

Level/Grade

Intermediate/Upper-Intermediate/Advanced

Unit/Title

Movies and Cinema

Time:

50 mins

Goals/Aims
- to recycle vocabulary related to movies&cinema
- to use critical thinking skills
- to establish cause – effect relationships between concepts
- to design a concept map
PART II: DESCRIPTION OF THE LESSON
Assumptions: Students are familiar with the topic and know how to create concept maps.
Resources: pictures, computer, computer software
Stages of the lesson:
1. The teacher collects the word clouds the students have created on
the the topic with the help of Wordle. Each group picks a different word cloud
from the one they have made at home. The teacher elicits the main features
of a concept map. – 10 minutes
2. Students work in groups and organize the ideas in the form of a concept map. – 40 minutes
- The teacher hands the students a checklist to guide them through the
process of creating the concept map.

ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMA KILAVUZU | 107

- They can use paper and pencils or computer software (Cmap Tools,
Inspiration, bubbl.us) to create the map.
Taslak Ders Planı 27
PART I
Subject

English (Örnek Video 27)

Level/Grade

Intermediate/Upper-Intermediate/Advanced

Unit/Title

Delivering a Speech

Time:

50 mins

Goals/Aims
- to practise public speaking skills
- to practise self-assessment and peer assessment
- to use critical thinking skills
- to give feedback
PART II: Description of the lesson
Assumptions:
Students have prepared speeches in response to the task below.
Give a 2 minute speech in which you express your opinion on one of the
following topics:
Ambition / Adventure/ Optimism
Students are familiar with the rubric. The teacher made it available to the
students and they discussed it together before the students started working
on the speeches.
Resources: rubric, whiteboard
Stages of the lesson:
1. The teacher tries to help students get rid of the tension and anxiety by
doing a fun activity. (5 – 8 minutes)
+

-
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2. Five students present their speeches to the class. Their peers listen
carefully and take notes. They can use the table below. – 12 -15 minutes
3. The teacher divides the class in groups of four and the groups use the
rubric and their notes and write a report giving their feedback on the performance of each of the three students. At the same time, the three students
analyze their speech and write comments about their own performance – 15
minutes
- Groups can be reminded the rules of effective feedback.
- Create safety. Don’t make the other person feel bad by using mean
words/remarks.
- Give at least as much positive feedback as you do negative.
- Negative or corrective feedback should be followed by a solution.
4. The groups present their reports to the class. – 10 minutes
Taslak Ders Planı (28)
PART I
Subject

English (Örnek Video 28)

Level/Grade

Intermdiate/Upper-Intermediate/Advanced

Unit/Title

Sports

Time:

50 mins

Goals/Aims
- to recycle vocabulary related to sports
- to use critical thinking skills
- to establish cause – effect relationships between concepts
- to ind solutions to problems
- to design a concept map
PART II: Description of the lesson
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Assumptions:
Students are familiar with the topic and know how to create concept
maps.
Resources: pictures, computer, computer software
Stages of the lesson:
1. The teacher shows the students pictures related to the topic. In pairs, students comment on the pictures answering the questions below. – 5
minutes
■

What are the issues depicted in the pictures?

■

What caused the problems in the pictures?

■

What can be done to reduce the impact of the problems in the pictures?

■

What topic do the pictures illustrate?

2. The teacher leads a whole class discussion based on the pictures and
encourages students to express their ideas. – 5 minutes
3. The teacher provides students with a worksheet containing nouns
and verbs related to the topic.
4. Students work in groups and organize the ideas in the form of a concept map. – 40 minutes
- The teacher hands the students a checklist to guide them through the
process of creating the concept map.
- They can use paper and pencils or computer software (Cmap Tools,
Inspiration, bubbl. us) to create the map.
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Taslak Ders Planı (29)
PART I
Subject

English (Örnek Video 29)

Level/Grade

Prepatory Class (14-15 year-old)

Unit/Title

Tourism

Time:

40+20 mins

Goals/Aims
- to learn / recycle new words related to hospitality industry
- to comprehend the text on hospitality industry / hotels / hotel management
- to use critical thinking skills.
- to make connections between the concepts related to hotel in a
group of 4-5
PART II: Description of the lesson
ASSUMPTIONS:
Students know how to create concept maps
1. Teacher calls students’ background information on the words “hospitality / hospitable”. A cloud of words that remind students of are collected on
the board.
2. The topic moves on hospitality industry and hotels. They are expected to tell the class their experiences about holiday, hotel etc. A couple of
questions will trigger the topic:
* Have you ever stayed in a hotel? What did you see? Who were working
in the hotel? Etc.
3. The words related to the staff at a hotel are written on the board separately.
4. Students are delivered a copy of a text titled “Not Always Hospitable”
to read individually.
5. Students are formed into groups of four and each student in the
group is asked to study in detail on a particular paragraph of the text (divided
into 4 parts as well).
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6. After students read their own part, they make a poster-like paper which covers key words or phrases related to their own paragraph.
7. Students of the same paragraph get together to discuss and share
information on their part before the go to their groups to tell what their paragraph mention. So, on the four corners of the classrooms students from
different groups work for the same goal: “How to explain their paragraph to
the other students”
8. In the groups each student gives detailed explanations about their
part using the poster-like papers.
9. As a post-reading activity, students are asked to match the words
related to hotel staff with their deinitions.
10. Each group is asked to make a concept map of the main concept
“hotel(s)”
11. Maps can be evaluated by the teacher or groups with a rubric
Products are displayed on the board by a member from each group.
ADEQUETELY MEETS
STANDARD

BELOW
STANDARD
* Choppy and
confusing
* Contains a
limited number
of concepts

* Thoughtfully organized
* Easy to follow most of
the time
* Contains most of the
main concepts
* Contains an adequate
number of concepts
* Follows the standard
map conventions

* Somewhat organized
* Somewhat incoherent
* Contains only a few of the
main concepts

* Linking words demonstrate superior conceptual
understanding
* Links are precisely labelled.

* Linking words easy to
follow but at times ideas
unclear
* Links are not
precisely labelled.

* Linking words are clear but * Diicult to
present a lawed rationale
follow
* Links are not
* No links
labelled.

* Worked extremely
well with each
* Respected and
Complemented each other’s
ideas.

* Worked very well
with each other
* Worked to get
everyone involved

* Attempted to work
well with others
* At times ”of
task” and not
everyone was
actively involved

ORGANISATION

* Well organised
* Logical format
* Contains main concepts
* Contains an appropriate
number of concepts
* Map is “treelike” and not
stringy
* Follows standard map
conventions

CONTENT

EXCEEDS STANDARD

COOPERATION

EXEMPLARY

Figure: Concept map rubric

* Little or no
teamwork

SCORE
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Taslak Ders Planı (30)
PART I
Subject

English (Örnek Video 30)

Level/Grade

Prepatory Class (14-15 year-old)

Unit/Title

Journey to the centre of the world

Time:

40+20 mins

Goals/Aims
• to comprehend what is watched & listened
• to take notes while watching something.
• to tell someone a story after listening it by using notes.
PART II: Description of the lesson
ASSUMPTIONS:
Students know how to do a diagnostic tree test.
1. Students are told to work in pairs. The steps of the activity are told
them clearly.
2. One student from each group leaves the classroom while the other
stays for watching the video. [Journey to the centre of the earth, an animation movie of a reader].
3. Students watch the video (lasts around 4 minutes) twice. While
watching they are supposed to write down key words or phrases to use/
remember later.
4. Students who have waited out of the class are invited to the classroom and pairs start working.
5. The watcher tells his/her partner the story using his/her own notes.
6. Students who have been told the story are delivered the test papers.
In ive minutes, they do the test. The result they have found is written on the
list.
7. The watcher now does the test. Their result is written on the second
column in the list.
8. If both answers are correct, students gets ten points, if they have
one correct answer (whether from the watcher or the listener) they will get 5
points. If neither of the answers are correct they cannot get a point.
They are given a particular time (around 10’) to discuss on what they
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have missed while watching / telling the story or doing the test. The outcomes of the discussions are elicited by the teacher.

ACCORDING TO THE STORY YOU HAVE WATCHED OR HAVE BEEN TOLD BY YOUR PARTNER,
PLEASE FOLLOW THE STATEMENTS IN THE BOXES BY DECIDING WHETHER THEY ARE TRUE
OR FALSE. THEN CHOOSE THE CORRECT EXIT

As an assitant of a professor, Axel started the
journey, too (TRUE)

The professor lives in Germany with Axel and Grauben,
Axel's wife (FALSE)

One day, the professor
bought a very old book
which is about the history of iceland (TRUE)

Axel is professor's student at
university. He studies different
kinds of rocks the Earth is
made of
Axel didn't want to start
the journey at irst.
Grauben wanted him to
go (TRUE)

Figure: Diagnostic tree

T A

Professor looked very
exiceted on tihs journey
(TRUE)

T C

Axel and professor went
to Iceland an there a
professor met them.
Grauben was very
unhappy because Axel
told her about the
jorney (FALSE)

The story is told by
Axel, the nephew
of the professor.
(TRUE)

The journey from Germany to Iceland lasted 3
days (False)

The professor introduced
them his brother Hans
(FALSE)

In the book they found
a note on how to get to
the centre of the earth
(TRUE)

F B

F D
T E
F F
T G
F H

T I
F J

The volcano is active
and it erupts every year.
(FALSE)

T K

According to the text, the
centre of the earth is in a
volcano. (TRUE)

T M

Axel was very happy at
the top of the volcano

T O

F L

F N

F P
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